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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 40, Heerewaarden. 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 dijkring 40, 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 provincie Gelderland heeft de overstromingsberekeningen 
uitgevoerd, die ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de 
overstromingsscenario’s. De beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door 
gegevens ter beschikking te stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve) 
schematisaties te bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern 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, kunnen 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 de Waterdienst van 
Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met waterkeringbeheerders, provincies, 
kennisinstituten en ingenieursbureaus.  
 
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige 
samenwerking. 
 
Harry Stefess 
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat Waterdienst 
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Managementsamenvatting 

Wat is VNK2? 
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in 
Nederland in kaart brengt. In het voorafgaande project VNK1 zijn al voor 16 dijkring-
gebieden de overstromingsrisico’s in beeld gebracht. Voor drie van deze gebieden zijn 
de gevolgen in detail berekend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 
provincies en waterschappen zijn enkele jaren geleden gezamenlijk gestart met een 
vervolg om met een verbeterde methode de overstromingsrisico’s voor geheel 
Nederland in detail in kaart te brengen: VNK2. De rekenmethode van VNK2 maakt het 
mogelijk overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraak-
kansen, overstromingswijzen en gegevens omtrent bewoning en bedrijvigheid (de 
gevolgen), kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico.  
 
Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkringgebied 40: Heerewaarden. 
 
Waarom VNK2? 
Inzicht in overstromingskansen en –gevolgen is essentieel om antwoord te kunnen 
geven op de vragen die spelen op het gebied van de bescherming tegen hoogwater. 
Met een goed beeld van het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen 
kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in 
waterveiligheid. VNK2 levert inzichten voor: 
 
• De politiek-maatschappelijke afweging of de waterveiligheid van Nederland op 

orde is; 
• Het identificeren van relatief zwakke waterkeringen; 
• Het bepalen van de kosteneffectiviteit van risicoreducerende maatregelen; 
• De prioritering van preventieve maatregelen; 
• De prioritering van gevolgenbeperkende maatregelen; 
• De verbetering van toetsmethoden; 
• Afwegingen ten aanzien van zelfredzaamheid en rampenbestrijding; 
• Het opstellen van overstromingsrisicokaarten en plannen zoals vereist door de 

Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). 
 
Algemene beschrijving dijkringgebied 
Dijkringgebied 40 Heerewaarden ligt in het Gelderse Rivierengebied ingeklemd tussen 
de Maas en de Waal en is onderdeel van de gemeente Maasdriel, provincie Gelderland. 
De oppervlakte van het dijkringgebied is circa 298 ha. Het dijkringgebied ligt tussen de 
Bommelerwaard (dijkring 38) in het westen en het Land van Maas en Waal (dijkring 
41) in het oosten.  
 
Kenmerkend voor dijkring 40 is de aanwezigheid van twee verschillende normen voor 
de overschrijdingskans van het maatgevend hoogwater (MHW). De dijken langs de 
Waal (Heerewaardense Afsluitdijk) hebben een overschrijdingskansnorm van het MHW 
van 1/2.000 per jaar, terwijl de dijken langs de Maas een overschrijdingskansnorm 
kennen van 1/500 per jaar. Deze relatief strenge overschrijdingskansnorm van 
1/2.000 per jaar voor de Heerewaardense Afsluitdijk is ingegeven door de functie die 
deze waterkering heeft als scheidend element tussen de Waal en de Maas. De 
overschrijdingskansnorm voor het dijkringgebied als geheel is 1/500 per jaar. 
 
De primaire waterkeringen die dijkring 40 omsluiten zijn in beheer bij waterschap 
Rivierenland. De primaire keringen hebben een totale lengte van circa 12,5 km, 
waarvan 11,5 km categorie a en 1 km categorie c. Deze categorie c-kering vormt de 
grens met dijkringgebied 41 Land van maas en Waal. In de risicoanalyse is alleen de 
categorie a-kering van dijkring 40 beschouwd. 
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Figuur 1: De categorie a- en c-keringen van dijkring 40. 

 
Resultaten 
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een dijk-
ring. 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 vigerende wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als 
overstromingskansen, maar als overschrijdingskansen van waterstanden die de water-
keringen veilig moeten kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het 
waterkerend vermogen beïnvloeden. VNK2 geeft een schatting van de overstromings-
kans van de dijkring. Een ander verschil met de toetsing betreft dat in VNK2 de econo-
mische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in beeld 
worden gebracht (en in de toetsing niet). 
 
Overstromingskans 
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 40 is 1/840 
per jaar. Dit is de kans dat zich ergens achter de categorie a-kering een overstroming 
voordoet. In de risicoanalyse zijn alleen de categorie a-keringen beschouwd. De cate-
gorie c-kering die de grens vormt met dijkring 41 (Land van Maas en Waal) is niet be-
schouwd.  
 
De berekende overstromingskans voor het deel van de Heerewaardense Afsluitdijk van 
dijkring 40 is 1/960 per jaar. Deze waterkering langs de Waal is een categorie a-kering 
en tevens onderdeel van de categorie b-kering Heerewaardense Afsluitdijk (verbinden-
de waterkering 24). Deze waterkering vormt de scheiding tussen de Maas en de Waal 
en beschermt de benedenstrooms van dijkring 40 gelegen dijkringen langs de Maas 
tegen grote belastingen op de Waal. De in deze studie berekende overstromingskans 
voor de Heerewaardense Afsluitdijk is de kans dat dit deel van de kering faalt, waarbij 
een bres ontstaat en de benedenstrooms van deze waterkering gelegen dijkring-
gebieden extra worden belast. Dit gebied is groter dan alleen dijkring 40 en omvat in 
principe de dijkringen langs de Maas benedenstrooms van deze waterkering.  
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Figuur 2: Faalkansen op vakniveau voor dijkring 40. 

De dijkvakken langs de Waal leveren de grootste bijdrage aan de overstromingskans 
van dijkring 40. De faalkansen op vakniveau van deze dijkvakken worden met name 
gedomineerd door het faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door 
het faalmechanisme overloop en golfoverslag. De bijdrage van de dijkvakken langs de 
Maas aan de overstromingskans is beperkt, evenals de bijdrage van de kunstwerken. 
 
Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen, dat volgt uit de faalkansen en over-
stromingskansen, komt overeen met de verwachtingen van de beheerder. Daar waar 
de beheerder, mede op basis van de resultaten van de derde toetsronde, een relatief 
grote faalkans verwacht, worden ook daadwerkelijk relatief grote kansen berekend.  
 
Gevolgen van overstromingen 
In geval van een overstroming wordt nagenoeg het gehele dijkringgebied getroffen. 
Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich in feite gedraagt als een bakje: wan-
neer water de dijkring binnenstroomt wordt het gebied vrijwel in zijn geheel gevuld. 
Wel is een duidelijk onderscheid te maken tussen de gevolgen van een doorbraak 
langs de Waal en de gevolgen van een doorbraak langs de Maas. In beide gevallen 
stroomt de dijkring weliswaar volledig vol, echter omdat de maatgevende waterstan-
den en afvoer op de Waal significant groter zijn dan op de Maas, zijn de waterstanden 
in de dijkring als gevolg van een doorbraak langs de Waal significant hoger. Dit 
resulteert in grotere gevolgen in termen van schade en slachtoffers. 
 
Bij een doorbraak langs de Waal zijn de gevolgen van een overstroming relatief groot. 
Afhankelijk van de belastingcondities is bij een doorbraak langs de Waal 30 tot 65 
miljoen euro schade te verwachten. De economische schade als gevolg van een door-
braak langs de Maas is, afhankelijk van de locatie en de belastingcondities, 3 tot 35 
miljoen euro. 
 
Het aantal slachtoffers als gevolg van een dijkdoorbraak is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheden tot evacuatie. Doordat een hoogwatersituatie meerdere dagen van 
tevoren is te voorzien is een georganiseerde evacuatie zeer waarschijnlijk. Afhankelijk 
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van de mogelijkheden tot evacuatie varieert het aantal slachtoffers bij een doorbraak 
langs de Waal tussen 0 bij georganiseerde evacuatie tot 80 bij geen evacuatie. Bij een 
doorbraak langs de Maas varieert het aantal slachtoffers tussen 0 bij georganiseerde 
evacuatie tot 5 bij geen evacuatie.  
 
In dijkring 40 kan zich tijdens een gelijktijdige hoogwaterperiode op de Maas en op de 
Waal, de situatie voordoen dat zowel langs de Maas als langs de Waal een doorbraak 
plaatsvindt. De kans op een dubbele doorbraak waarbij zich tijdens een hoogwater-
situatie op de Waal èn op de Maas een doorbraak voordoet, is in dijkring 40 relatief 
klein. De gevolgen van een dergelijk scenario’s zijn vergelijkbaar met de gevolgen van 
een enkele doorbraak langs de Waal. Dit betekent dat een dubbele doorbraak niet leidt 
tot significant ernstigere economische gevolgen. Door een dubbele doorbraak zal de 
dijkring zich met name sneller vullen. Daarnaast is een scenario beschouwd waarbij 
alle doorbraaklocaties langs de Waal en de Maas tegelijkertijd falen. In een dergelijk 
extreem scenario is de schade eveneens nagenoeg gelijk aan de schade bij een enkele 
doorbraak langs de Waal (65 miljoen euro). 
 
In het dijkringgebied liggen geen regionale keringen of andere hooggelegen lijn-
vormige elementen die het overstromingsverloop en daarmee de economische schade 
en het aantal slachtoffers kunnen beïnvloeden. Wel ligt midden in de dijkring de kern 
Heerewaarden. Dit hoger gelegen deel in de dijkring heeft met name effect op de 
economische schade en het aantal slachtoffers bij een dijkdoorbraak vanaf de Maas. 
Bij relatief kleine afvoergolven wordt de dijkring in tweeën gedeeld door het relatief 
hoog gelegen dorp Heerewaarden waardoor het water zich bij een doorbraak niet 
verder kan verspreiden. Bij een dijkdoorbraak vanaf de Waal zijn de optredende 
waterstanden dusdanig dat de kern Heerewaarden het overstromingsverloop en de 
resulterende economische schade en slachtoffers beperkt beïnvloedt. 
 
Overstromingsrisico 
Door de kansen op een overstroming te combineren met de gevolgen van een over-
stroming is het overstromingsrisico in beeld gebracht, uitgedrukt in diverse risico-
maten (Tabel 1).  
 
De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 0,05 miljoen euro per 
jaar. In geval van een overstroming is de economische schade gemiddeld 42 miljoen 
euro. Dit bedrag komt overeen met de schade voor het zwaarst beschouwde scenario, 
een doorbraak langs de Waal met 42 miljoen euro schade. Dit is het gevolg van het 
feit dat de hele dijkring volstroomt in geval van een dijkdoorbraak langs de Waal. 
Alleen voor een doorbraak vanaf de Maas is de economische schade significant lager. 
 
De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,003 slachtoffers per 
jaar. In geval van een overstroming vallen gemiddeld circa 3 slachtoffers. Het plaats-
gebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit gebied verblijft, 
overlijdt als gevolg van een overstroming) laat een duidelijk onderscheid zien tussen 
het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied en het dorp Heerewaarden. Het 
plaatsgebonden risico is in het grootste deel van het gebied >1/10.000 per jaar. Voor 
de kern Heerewaarden en direct achter de waterkeringen langs de Maas is het 
plaatsgebonden risico <1/100.000 per jaar. 
 
Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op 
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een over-
stroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie 
zijn meegenomen) laat eveneens een duidelijk verschil zien binnen het dijkringgebied. 
Voor het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied is het lokaal individueel 
risico >1/100.000 per jaar met uitschieters naar >1/10.000 per jaar. Voor de kern 
Heerewaarden en direct achter de waterkeringen langs de Maas is het lokaal 
individueel risico <1/100.000 per jaar. 
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Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar) 0,05 

Minimale economische schade bij een overstroming (M€) 1) 35 

Gemiddelde1 economische schade per overstroming (M€) 42 2) 

Economisch 
risico 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde scenario 
(M€) 1) 

42 2) 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar) 0,003 

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 1 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 2,5 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde 
scenario 

12 

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

(plaatsgebonden risico) 

Vrijwel overal 
>1/10.000 per jaar; 
direct achter dijken 
langs de Maas en in 
kern van dorp 
Heerewaarden 
<1/100.000 per jaar 

Slachtofferrisico 

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

(lokaal individueel risico) 

Vrijwel overal 
>1/100.000 per 
jaar; direct achter 
dijken langs de Maas 
en in kern van dorp 
Heerewaarden 
<1/100.000 per jaar 

1) Er zijn scenario’s beschikbaar met potentieel kleinere of grotere gevolgen. De kans op deze 

scenario’s is echter verwaarloosbaar klein. Deze niet zijn meegenomen in de risicoanalyse 
2) Beide getallen zijn nagenoeg gelijk als gevolg van dominantie van één doorbraak langs de 

Waal in het berekende risico 

Tabel 1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 40. 

De kans dat tenminste 1 persoon slachtoffer wordt van een overstroming is vrijwel ge-
lijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/840 per jaar). De kans dat een groep 
van tenminste 5 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/6.100 per 
jaar. De kans dat een groep van ten minste 12 personen slachtoffer wordt van een 
overstroming is circa 1/8.900 per jaar. De kans dat er meer slachtoffers vallen is 
verwaarloosbaar klein. 
 
De voorziene maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier leiden tot 
een verlaging van het MHW en daarmee tot een verlaging van de belastingen op de 
waterkeringen. De verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor 
de Rivier is 15 tot 25 cm, terwijl de decimeringhoogte van de Heerewaardense Afsluit-
dijk circa 89 cm is. Dit verklaart de relatief kleine afname van de faalkansen voor de 
verschillende faalmechanismen (factor 1,4 tot 2,0). De verlaging van het 
belastingniveau vertaalt zich in een reductie van de overstromingskans van dijkring 40 
van 1/840 per jaar naar 1/1.200 per jaar. Ook de overstromingskans van de Heere-
waardense Afsluitdijk wordt gereduceerd van 1/960 per jaar naar 1/1.600 per jaar.  
Voor de Maas zijn geen Ruimte voor de Rivier projecten voorzien en de effecten van de 
rivierverruimende maatregelen van het project Maaswerken op de waterstanden van 
de Maas ter hoogte van dijkring 40 zijn onbekend. Voor de Maas zijn dan ook geen 
waterstandsverlagende maatregelen doorgerekend.  
 

                                               
1  De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld door de 
overstromingskans 
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Door gerichte ingrepen in de waterkeringen langs de Waal neemt de faalkans van de 
Heerewaardense Afsluitdijk en de overstromingskans van dijkring 40 af. Zo leidt een 
dijkverbetering over een lengte van circa 2,5 km langs de Heerewaardense Afsluitdijk 
gericht op het faalmechanisme opbarsten en piping tot een afname van de 
overstromingskans van de Heerewaardense Afsluitdijk met een factor 2,5 van 1/960 
per jaar naar 1/2.400 per jaar en daarmee tot een afname van de overstromingskans 
van dijkring 40 met een factor 1,8 van 1/840 per jaar naar 1/1.500 per jaar. Een extra 
ingreep langs de Heerewaardense Afsluitdijk gericht op het faalmechanisme overloop 
en golfoverslag over een lengte van 1 km (totaal 3,5 km) leidt tot een reductie van de 
overstromingskans van de Heerewaardense Afsluitdijk met een factor 3 tot 1/3.000 
per jaar.en daarmee tot een afname van de overstromingskans van dijkring 40 met 
een factor 2 tot 1/1.600 per jaar. 
 
Een combinatie van de voorziene Ruimte voor de Rivier maatregelen die het belasting-
niveau verlagen en gerichte ingrepen in de Heerewaardense Afsluitdijk ten aanzien van 
het faalmechanisme opbarsten en piping resulteert in een afname van de faalkans van 
de Heerewaardense Afsluitdijk van 1/960 per jaar naar 1/4.500 per jaar en daarmee 
tevens in een afname van de overstromingskans van dijkring 40 van 1/840 per jaar 
naar 1/1.900 per jaar. De te verwachten economische schade neemt af van 0,05 
miljoen euro per jaar naar 0,02 miljoen euro per jaar. Het aantal te verwachten 
slachtoffers neemt af van 0,003 per jaar naar 0,001 per jaar.  
 
Een verdere verlaging van de overstromingskans en het overstromingsrisico is alleen 
mogelijk met structurele versterkingsmaatregelen over alle dijkvakken (Waal en 
Maas). Investeringen in de waterkeringen langs de Maas leveren geen significante 
afname van de overstromingskans (en het overstromingsrisico) op. 
 
Aanbevelingen 
In de risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie a-
kering. De categorie c-kering die de grens vormt met dijkring 41 (Land van Maas en 
Waal) is niet beschouwd. De verwachting is dat de faalkans van de c-kering ongeveer 
gelijk zal zijn aan de overstromingskans van dijkring 41. Deze overstromingskans van 
1/290 per jaar is groter dan de berekende overstromingskans voor dijkring 40 van 
1/840 per jaar. Omdat hierdoor niet valt uit te sluiten dat dit geen relevante onder- of 
overschatting van het overstromingsrisico tot gevolg heeft, verdient het aanbeveling 
deze veronderstelling te verifiëren en ook het risico dat verband houdt met de 
categorie c-kering in beeld te brengen.  
 
Cascade-effecten (interacties tussen dijkringen) zijn in de risicoanalyse niet be-
schouwd. Zoals de c-keringen meegenomen zouden moeten worden voor een complete 
inschatting van het overstromingsrisico van dijkring 40, is de Heerewaardense Afsluit-
dijk van betekenis voor een volledige risico-inschatting van de dijkringen beneden-
strooms langs de Maas. De Heerewaardense Afsluitdijk heeft in het verleden een afwij-
kende normfrequentie gekregen, mede ter bescherming van de benedenstrooms langs 
de Maas gelegen dijkringgebieden. Het verdient aanbeveling deze cascade effecten in 
beeld te brengen. 
 
Indien men de overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 40 en daar-
mee ook het overstromingsrisico significant wenst te verkleinen door middel van dijk-
versterkingen, dan sorteren maatregelen langs de Waal ten aanzien van het faal-
mechanisme opbarsten en piping het meeste effect. Voor het reduceren van de over-
stromingskans met een factor 2 is een dijkversterking over een traject van minimaal 
3,5 km nodig. Met een dergelijke aanpassing neemt het overstromingsrisico significant 
af met circa 60%. 
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Technische samenvatting 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkring-
gebied 40: Heerewaarden in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 
(VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken 
en wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze re-
sultaten berusten. De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de volgen-
de stappen: 
 
1. De schematisatie van de dijkring 
Dijkringgebied 40 Heerewaarden ligt tussen de Waal en de Maas in de gemeente 
Maasdriel, provincie Gelderland. De oppervlakte van het dijkringgebied is circa 298 ha. 
De dijkring wordt aan de westzijde gescheiden van de Bommelerwaard (dijkring 38) 
door het kanaal van St. Andries en wordt aan de oostzijde gescheiden van het Land 
van Maas en Waal (dijkring 41) door een categorie c-kering. In de dijkring liggen 12 
primaire kunstwerken. De primaire waterkering heeft een totale lengte van circa 12,5 
kilometer en bestaat uit een categorie a-kering (11,5 km) en een categorie c-kering 
(1 km), die volledig in beheer zijn bij Waterschap Rivierenland. In de risicoanalyse is 
alleen de categorie a-kering van dijkring 40 beschouwd. 
 
Ten behoeve van de risicoanalyse zijn de dijken van dijkring 40 ingedeeld in 18 dijk-
vakken. Daarnaast zijn van de 12 kunstwerken in de dijkring 7 kunstwerken nader 
geanalyseerd. Er zijn geen faalkansen berekend voor de faalmechanismen van de 
dijken en kunstwerken waarbij op voorhand duidelijk was dat de bijdrage daarvan aan 
de overstromingskans zeer gering zou zijn. Een overzicht van de vakindeling voor de 
dijken en de kunstwerken in de categorie a-kering is gegeven in Tabel 2. 
 

Totale lengte 11,5 km 

Aantal dijkvakken 18 

Dijken 

Gemiddelde lengte dijkvak 0,6 km 

Kunstwerken Totaal aantal kunstwerken 12 

 Aantal beschouwde kunstwerken 7 

Tabel 2: De vakindeling van dijkring 40. 

2. De berekening van faalkansen 
Alle dijkvakken en kunstwerken in dijkring 40 zijn beschouwd. Voor niet alle vakken en 
kunstwerken zijn echter faalkansen berekend en/of zijn faalkansen meegenomen bij de 
bepaling van de overstromingskans. Voor alle dijkvakken is overloop en golfoverslag 
meegenomen. Daarnaast is voor afschuiven binnenwaarts en beschadiging bekleding 
en erosie dijklichaam een selectie gemaakt van de respectievelijk 2 en 4 zwakste vak-
ken zoals deze volgen uit de derde toetsronde. Indien deze geselecteerde vakken niet 
bijdragen aan de overstromingskans zijn geen extra vakken voor deze faalmechanis-
men geselecteerd. 
 
Voor het faalmechanisme opbarsten en piping is aan de hand van de resultaten van de 
derde toetsronde, beschikbare gegevens en op basis van conservatieve criteria ten 
aanzien van benodigde kwelweglengtes een selectie gemaakt van de dijkvakken die 
mogelijk bijdragen aan het overstromingsrisico. Voor de kunstwerken is met de resul-
taten van de derde toetsronde en eenvoudige beoordelingen bepaald welke kunstwer-
ken en faalmechanismen mogelijk een significante bijdrage leveren aan de overstro-
mingskans. Tabel 3 geeft een overzicht van de voor de berekening van de overstro-
mingskans beschouwde faalmechanismen, vakken en kunstwerken. 
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Type 
waterkering 

Faalmechanisme Aantal 
vakken/kunstwerken 

Overloop en golfoverslag 18 

Opbarsten en piping 9 

Macrostabiliteit binnenwaarts 2 

Dijken 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 4 

Overslag/overloop 2 

Betrouwbaarheid sluiting 7 

Onder- en achterloopsheid 5 

Kunstwerken 

Sterkte en stabiliteit 5 

Tabel 3: Beschouwde faalmechanismen en het aantal beschouwde vakken / kunstwerken. 

Het falen van een waterkering betekent dat deze haar waterkerende functie verliest en 
dat als gevolg daarvan een overstroming plaatsvindt. De faalkansen zijn berekend per 
dijkvak en per kunstwerk. Uit de combinatie van de faalkansen van de dijkvakken en 
de kunstwerken volgt een overstromingskans van 1/840 per jaar voor de categorie a-
kering van dijkring 40. Er is geen sprake van een beperkt aantal zwakke plekken die 
de ringkans domineren. De faalkansen zijn vrij uniform verdeeld over de dijkvakken. 
 

 
Figuur 3: Faalkansen op vakniveau voor dijkring 40. 

Tabel 4 toont de berekende faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 40. Hieruit 
blijkt dat de overstromingskans voor dijkring 40 met name bepaald wordt door het 
faalmechanisme opbarsten en piping en in mindere mate door het faalmechanisme 
overloop en golfoverslag. Er is hier geen sprake van 1 zwakke plek in de dijkring, maar 
verschillende vakken dragen bij. Het beeld is in hoofdlijnen consistent met het resul-
taat van de derde toetsronde en het beeld van de beheerder voor deze dijkring. 
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Type  Faalmechanisme Faalkans per jaar 

waterkering  Waal Maas Totaal 

Dijk  Overloop en golfoverslag 1/3.000 1/2.900 1/2.100 

 Macrostabiliteit binnenwaarts 1/144.000 - 1/144.000 

 Opbarsten en piping 1/1.300 1/6.900 1/1.200 

 Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam <1/1.000.000 1/118.000 1/118.000 

Kunstwerk Overslag/overloop - 1/3.000 1/3.000 

 Betrouwbaarheid sluiting - 1/58.000 1/58.000 

 Onder- en achterloopsheid - 1/509.000 1/509.000 

 Sterkte en stabiliteit - <1/1.000.000 <1/1.000.000

Overstromingskans 1/960 1/2.010 1/840 

Tabel 4: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

De gecombineerde faalkansen voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag voor 
de dijken langs de Waal en de dijken (en kunstwerken) langs de Maas is nagenoeg ge-
lijk, met respectievelijk berekende faalkansen van 1/3.000 per jaar en 1/2.900 per 
jaar. Tegelijkertijd geldt dat de gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme op-
barsten en piping voor de dijkvakken langs de Waal met 1/1.300 per jaar groter is dan 
de gecombineerde faalkans voor ditzelfde faalmechanisme voor de dijkvakken langs de 
Maas (1/6.900 per jaar). De dijkvakken langs de Waal zijn daarmee bepalend voor de 
overstromingskans van dijkring 40. 
 
De kunstwerken leveren een beperkte bijdrage aan de totale overstromingskans. De 
zwakste kunstwerken zijn de coupures Straalbedrijf 1 en 2 met berekende faalkansen 
van 1/3.100 per jaar. Deze berekende faalkansen zijn het gevolg van relatief grote 
faalkansen voor het faalmechanisme overloop/golfoverslag. De overige kunstwerken 
hebben faalkansen kleiner dan 1/68.000 per jaar. 
 
3. De berekening van scenariokansen 
Dijkring 40 is ten behoeve van de overstromingsberekeningen ingedeeld in 3 ringdelen 
(Figuur 4). Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat de gevolgen van een doorbraak 
in het betreffende deel van de dijkring nagenoeg gelijk zullen zijn ongeacht de locatie 
van de doorbraak. Algemeen geldt dat ringdelen worden vastgesteld aan de hand van 
het stelselmatig langs de dijkring onderzoeken of het overstromingspatroon significant 
wijzigt. Hierbij spelen discontinuïteiten in het dijkringgebied een grote rol. Wanneer 
een doorbraakpunt aan de andere kant van een discontinuïteit komt te liggen, kan dit 
leiden tot een significant verschillend overstromingspatroon in het dijkringgebied. 
 
Waar een doorbraak precies plaatsvindt, is op voorhand uiteraard niet bekend. Voor 
dijkring 40 zijn daarom 7 mogelijke doorbraakscenario’s gedefinieerd aan de hand van 
de eerder gedefinieerde ringdelen (Figuur 4). Elk scenario bestaat uit één, twee of drie 
doorbraaklocaties met een bijbehorend overstromingsverloop. Voor elk scenario is 
berekend hoe groot de kans is dat deze optreedt (de scenariokans). 
 
Over het algemeen geldt dat bij een doorbraak langs de grote rivieren een dusdanige 
daling van de waterstand te verwachten is dat de kans op een doorbraak op een ande-
re locatie langs dezelfde rivier klein zal zijn. Voor dijkring 40 geldt echter dat het 
oppervlak/bergend vermogen van het dijkringgebied zeer beperkt is. Dit betekent dat 
langs zowel de Maas als de Waal geen ontlasten bij doorbraak valt te verwachten. De 
waterstandsdaling als gevolg van een doorbraak langs de Waal en/of de Maas van dijk-
ring 40 zal over de lengte van de dijken in dijkring 40 beperkt zijn. Hierdoor zijn langs 
de Waal en de Maas meerdere doorbraken tegelijkertijd mogelijk. Bij de berekening 
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van de scenariokansen is daarom zowel langs de Maas als de Waal uitgegaan van geen 
ontlasten na een doorbraak.  
 

 
Figuur 4: Ringdelen en breslocaties dijkring 40. 

Een doorbraak langs de Maas heeft geen invloed op de kans op een doorbraak langs 
de Waal en vice versa. Er kunnen dus meervoudige doorbraken optreden, waarbij een 
doorbraak optreedt langs de Maas en een doorbraak langs de Waal. Omdat al eerder is 
geconcludeerd dat geen sprake is van ontlasten langs de Waal en de Maas, is ook een 
drievoudige doorbraak mogelijk. Hiermee is rekening gehouden bij de definitie van de 
overstromingsscenario’s en de berekening van de scenariokansen. 
 
4. De berekening van de gevolgen 
In geval van een overstroming wordt nagenoeg het gehele dijkringgebied getroffen. 
Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich in feite gedraagt als een bakje: wan-
neer water de dijkring binnenstroomt wordt het gebied vrijwel in zijn geheel gevuld. 
Wel is een duidelijk onderscheid te maken tussen de gevolgen van een doorbraak 
langs de Waal en de gevolgen van een doorbraak langs de Maas. In beide gevallen 
stroomt de dijkring weliswaar volledig vol, echter omdat de maatgevende waterstan-
den en afvoer op de Waal significant groter zijn dan op de Maas, zijn de waterstanden 
in de dijkring als gevolg van een doorbraak langs de Waal significant hoger. Dit resul-
teert in grotere gevolgen in termen van schade en slachtoffers.  
 
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belas-
tingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), tp en tp+1d. De gevolgen 
zijn berekend met HIS-SSM. Voor meervoudige doorbraken zijn de overstromingsken-
merken (waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid) bepaald op basis van de overstro-
mingsberekeningen voor de enkelvoudige doorbraken. Afhankelijk van de belasting-
condities is bij een doorbraak langs de Waal 30 tot 65 miljoen euro schade te verwach-
ten. De economische schade als gevolg van een doorbraak langs de Maas is, afhanke-
lijk van de locatie en de belastingcondities, 3 tot 35 miljoen euro.  
 
Het aantal slachtoffers als gevolg van een dijkdoorbraak is sterk afhankelijk van de 
mogelijkheden tot evacuatie. Doordat een hoogwatersituatie meerdere dagen van 
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tevoren is te voorzien is een georganiseerde evacuatie zeer waarschijnlijk. Afhankelijk 
van de mogelijkheden tot evacuatie varieert het aantal slachtoffers bij een doorbraak 
langs de Waal tussen 0 bij georganiseerde evacuatie tot 80 bij geen evacuatie. Bij een 
doorbraak langs de Maas varieert het aantal slachtoffers tussen 0 bij georganiseerde 
evacuatie tot 5 bij geen evacuatie.  
 
Tussen de economische schade en het aantal slachtoffers bestaat een sterke correlatie, 
enerzijds doordat de dijkring bij vrijwel elk doorbraakscenario helemaal overstroomt 
en anderzijds doordat gebieden van grote economische waarde (bebouwd gebied) over 
het algemeen ook de grootste bevolkingsconcentraties bevatten.  
 
5. Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen 
Het risico wordt berekend door de kansen en gevolgen van de diverse overstromings-
scenario’s te combineren. Bij de selectie van de overstromingsberekeningen is steeds 
gekeken naar de belastingcondities waarbij het optreden van de diverse scenario’s het 
meest waarschijnlijk is. Als een scenario naar verwachting pas optreedt bij een zeer 
hoge waterstand, is dus uitgegaan van een overstromingsberekening die hoort bij een 
extreme waterstand. De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn 
gebruikt om de koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. Het 
ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke combinatie van waarden van de 
stochasten waarbij het overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de 
gevolgberekening geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen 
peil. 
 
6. De berekening van het overstromingsrisico 
Op basis van de combinaties van scenariokansen en gevolgen zijn de jaarlijkse ver-
wachtingswaarden van economische schade en slachtoffers berekend. De verwach-
tingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers bedragen respec-
tievelijk 0,05 miljoen euro per jaar en 0,003 slachtoffers per jaar. De jaarlijkse over-
schrijdingskansen van schade en slachtoffers zijn weergegeven in FS- en FN-curven 
(respectievelijk Figuur 5 en Figuur 6). Deze curven beschrijven de kansen op over-
schrijding van bepaalde schades of slachtofferaantallen.  
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Figuur 5: Overschrijdingskansen van de economische schade (FS-curve). 
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Uit de FS-curve (Figuur 5) blijkt dat de kans op tenminste 35 miljoen euro schade 
ongeveer gelijk is aan 1/840 per jaar (dit is de minimale schade die optreedt bij een 
overstroming). De kans op tenminste 42 miljoen euro schade is ongeveer 1/890 jaar. 
Dit is ook de maximale schade die op kan treden in de beschouwde doorbraakscena-
rio’s. Uit voorgaande blijkt dat het economisch risico sterk wordt gedomineerd door de 
kans op een overstroming vanuit de Waal. De schade is minimaal 35 miljoen euro en 
loopt vrij snel op naar 42 miljoen euro schade. 
 

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1 10 100 1000 10000 100000

Slachtoffers (-)

O
ve

rs
ch

ri
jd

in
gs

ka
ns

 (p
er

 ja
ar

)

FN-Curve

 
Figuur 6: Overschrijdingskansen van het aantal slachtoffers (FN-curve)  in dijkring 40. 

Uit de FN-curve (Figuur 6) blijkt dat de kans op een totaal aantal slachtoffers van ten 
minste 1 persoon vrijwel gelijk is aan de overstromingskans van de dijkring (1/840 per 
jaar). De kans dat een groep van tenminste 5 personen het slachtoffer wordt van een 
overstroming is circa 1/6.100 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 12 perso-
nen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/8.900 per jaar. De kans dat 
er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.  
 
Het plaatsgebonden risico (PR) in de hele dijkring is relatief groot (> 1/10.000 per 
jaar). Alleen direct achter de keringen langs de Maas en in de kern Heerewaarden is 
deze kleiner (< 1/100.000 per jaar). De waterdiepte is hier minder groot vanwege de 
relatief hoge ligging van de kern en het gebied direct achter de waterkeringen langs de 
Maas. Voor de relatief laag gelegen gebieden ten oosten en westen van het dorp 
Heerewaarden worden grote waterdiepten berekend na een dijkdoorbraak. Deze grote 
waterdiepten komen tot uitdrukking in het PR in deze delen van het dijkringgebied. 
 
In het lokaal individueel risico (LIR) is evacuatie meegenomen, dit leidt voor het 
overgrote deel van de dijkring tot een LIR groter dan 1/100.000 per jaar. Voor de kern 
Heerewaarden en direct achter de waterkeringen langs de Maas is het lokaal 
individueel risico <1/100.000 per jaar. Voor de relatief laag gelegen gebieden ten 
oosten en westen van het dorp Heerewaarden worden grote waterdiepten berekend na 
een dijkdoorbraak. Deze grote waterdiepten komen tot uitdrukking in het berekende 
LIR in deze delen van het dijkringgebied. 
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Figuur 7: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 40. 

 

 
Figuur 8: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 40. 

7. Gevoeligheidsanalyses 
Er zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de invloed van de PKB Ruim-
te voor de Rivier maatregelen en de invloed van gerichte maatregelen in de waterke-
ringen langs de Waal op de overstromingskans en het overstromingsrisico. Met gerich-
te maatregelen kunnen mogelijk de overstromingskans en het overstromingsrisico 
worden verlaagd. De gevoeligheidsanalyses tonen aan dat: 
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• een daling van de waterstand op de Waal onder maatgevende omstandigheden 
met circa 15 tot 25 cm, als gevolg van de Ruimte voor de Rivier-maatregelen re-
sulteert in een afname van de overstromingskans van dijkring 40 van 1/840 per 
jaar tot 1/1.200 per jaar en in een afname van de overstromingskans van de 
Heerewaardense Afsluitdijk van 1/960 per jaar tot 1/1.600 per jaar.  

• gerichte maatregelen in de waterkeringen langs de Waal (3 dijkvakken, ca 2,5 km 
waterkering) ten aanzien van het faalmechanisme opbarsten en piping resulteren 
in een verlaging van de faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk van 1/960 per 
jaar naar 1/2.400 per jaar en de kans op een overstroming van dijkring 40 door 
het falen van de categorie a-kering van dijkring 40 met een factor 1,8 wordt 
verlaagd van 1/840 per jaar naar 1/1.500 per jaar. 

• een extra ingreep langs de Heerewaardense Afsluitdijk gericht op het faalmecha-
nisme overloop en golfoverslag over een lengte van 1 km (totaal 3,5 km) leidt tot 
een afname van de overstromingskans van dijkring 40 met een factor 2 tot 
1/1.600 per jaar en tegelijkertijd in een reductie van de faalkans van de 
Heerewaardense Afsluitdijk met een factor 3 tot 1/3.000 per jaar. 

• door een combinatie van Ruimte voor de Rivier maatregelen en gerichte maatrege-
len in de waterkeringen langs de Waal (3 dijkvakken, ca 2,5 km waterkering) de 
kans op een overstroming van dijkring 40 door het falen van de categorie a-kering 
van dijkring 40 afneemt van 1/840 per jaar naar 1/1.900 per jaar en dat deze 
combinatie van maatregelen ook resulteren in een verlaging van de overstro-
mingskans van de Heerewaardense Afsluitdijk van 1/960 naar 1/4.500 per jaar. 

• de verwachtingswaarde als gevolg van de combinatie van Ruimte voor de Rivier 
maatregelen en gerichte maatregelen in de waterkeringen langs de Waal (3 dijk-
vakken, ca 3,5 km waterkering) het economisch risico afneemt met 60% van 0,05 
miljoen euro per jaar naar 0,02 miljoen euro per jaar. Tevens neemt dan ook de 
verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer af met 67% van 0,003 slachtoffers 
per jaar naar 0,001 slachtoffers per jaar. 

• een verdere verlaging van de overstromingskans alleen mogelijk is met structurele 
versterkingsmaatregelen over alle dijkvakken (Waal en Maas). 

• investeringen in de waterkeringen langs de Maas een bijdrage gaan leveren aan de 
afname van de overstromingskans (en het overstromingsrisico) na investeringen in 
de relatief zwakke waterkeringen langs de Waal. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart 

Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van 
het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe 
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de 
eerste maal expliciet afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Ook 
de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het 
beschermingsniveau te bepalen op basis van een afweging van de omvang van 
overstromingsrisico’s. Hoewel de beschouwing van de eerste Deltacommissie uitging 
van overstromingskansen en overstromingsrisico’s, konden deze destijds nog niet 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. In VNK2 wordt het 
overstromingsrisico in Nederland in beeld gebracht. De inzichten die daarbij worden 
opgedaan zijn van grote waarde voor de bescherming van Nederland tegen 
overstromingen. 

1.2 Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart 

Het project VNK2 wordt uitgevoerd door RWS Waterdienst in opdracht van het 
Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) 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. Door kennisinstituten wordt bijgedragen aan de 
verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het analyse-
instrumentarium. Het ENW controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de analyses 
en rapportages. 
 
In het project VNK2 worden de kansen op en de gevolgen van overstromingen per 
dijkring berekend. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van water-
keringen (en mogelijk hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het dijk-
ringgebied) tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn er in Nederland 57 
van dit type dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en 33 
(Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd. 
Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 Maaskaden. Het project 
VNK2 voert de berekeningen van de overstromingskansen en –gevolgen uit voor 55 
dijkringgebieden en 3 Maaskaden.  
 
VNK2 verschaft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, identificeert de 
zwakke plekken, berekent het overstromingsrisico en geeft mogelijkheden aan om dit 
risico te verkleinen. VNK2 levert zo basisinformatie voor politiek-maatschappelijke 
afwegingen ten aanzien van investeringen in de waterveiligheid van Nederland. 
 
 
 



 

 

22 

1.3 Overschrijdingskansen en overstromingskansen 

De huidige Nederlandse veiligheidsnormen zijn gedefinieerd als overschrijdingskansen. 
De waterstanden die horen bij deze overschrijdingskansen worden “toetspeilen” ge-
noemd. 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 overstromings-
kansen. Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een 
overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de overschrijdings-
kansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van dijkring-
gebieden: 

• Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een over-
stroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de conditie 
van een hele dijkring. Een overschrijdingskans uit de Waterwet is een norm-
waarde. 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 be-
zwijkt door bijvoorbeeld het faalmechanisme Opbarsten en piping. De conditie van 
een waterkering kan afwijken van de norm, zowel in positieve als negatieve zin. 

• 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. 

• De overschrijdingskans is gedefinieerd per dijkvak. De overstromingskans heeft 
betrekking op de hele dijkring. Als bij een toetsing in het kader van de Waterwet 
wordt berekend of een waterkering het toetspeil veilig kan keren, wordt ieder 
dijkvak apart gekeken. 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. 

1.4 Rekenmethode VNK2 

In het project VNK2 worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s worden be-
paald door de kansen op de vele mogelijke overstromingsscenario’s te combineren met 
de bijbehorende gevolgen van overstromingen. Voor een nadere toelichting op de ver-
schillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt verwezen naar de handleiding 
[ref 1] en de achtergrondrapporten [ref 2] en [ref 3]. In Figuur 9 zijn de stappen die 
achtereenvolgens worden gezet om het overstromingsrisico te berekenen, schematisch 
weergegeven. In de daarop volgende tekst worden deze verder verduidelijkt. 
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Figuur 9: De rekenmethode van VNK2. 

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

Stap 2 
Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

Stap 3 
Bereken de scenariokansen op basis van de 
kansen per vak. De scenariokansen zijn nodig 
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te 
kunnen maken. 
 

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

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

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

Scenario  Ringdeel 1 Ringdeel 2 
1 Faalt Faalt niet 
2 Faalt niet Faalt 
3 Faalt Faalt 

 

Scenario  Scenariokans 
1 Kans1 
2 Kans2 
3 Kans3 
Som Kans 

 

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

Scenario  Schade Slachtoffers 
1 E1 N1 
2 E2 N2 
3 E3 N3 

 

Faalkans per 
faalmechanisme 

Vak 

Overloop Piping 

Faalkans per 
vak  

1 KansOver,1 KansPip,1 Kans1 
2 KansOver,2 KansPip,2 Kans2 
3 KansOver,3 KansPip,3 Kans3 
4 KansOver,4 KansPip,4 Kans4 
5 KansOver,5 KansPip,5 Kans5 
Combin KansOver KansPip Overstr, kans 

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

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

Kansenspoor Gevolgenspoor 

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

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

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Kans1 x E1 Kans1 x N1 

2 Kans2 x E2 Kans2 x N2 

3 Kans3 x E3 Kans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

Ringdeel 1 

Ringdeel 2 

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

Vak 1 
Vak 2

Vak 3

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle 
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering 
(Figuur 10). 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 be-
rekend door het combineren van alle faalkansen per faalmechanisme voor alle vakken.  
 

 
Figuur 10: De dijkring als een keten met verschillende schakels. 

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een 
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering 
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als 
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een 
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er 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 in een ringdeel een vak of kunstwerk faalt en een 
bres ontstaat.  
 
Een overstroming kan ontstaan door een bres in één of meerdere ringdelen. Alle 
mogelijke combinaties van falende en niet falende ringdelen (overstromingsscenario’s) 
vormen samen de scenarioset. Voor elk overstromingsscenario wordt de scenariokans 
berekend. Door sommatie van alle scenariokansen wordt de overstromingskans bere-
kend. Dit is de kans dat zich ergens in de dijkring één of meerdere doorbraken voor-
doen. Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het overstromingsrisico 
te bepalen is het nodig om voor de vele mogelijke (combinaties van) doorbraken ook 
de gevolgen te bepalen.  
 
Door het projectbureau VNK2 zijn voor een aantal breslocaties en voor verschillende 
belastingsituaties overstromingsberekeningen gemaakt. Per overstromingsberekening 
zijn de gevolgen berekend in termen van economische schade en aantal te verwachten 
slachtoffers. Daarbij zijn ook de (on-) mogelijkheden voor evacuatie meegenomen. 
Vervolgens zijn uit het overstromingsverloop van de enkelvoudige doorbraken het 
overstromingsverloop van eventueel meervoudige doorbraken afgeleid. Ook voor de 
meervoudige doorbraken zijn de gevolgen berekend.  
 
Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het over-
stromingsrisico worden berekend. Het overstromingsrisico wordt weergegeven door de 
jaarlijkse verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal slachtoffers, 
het groepsrisico (FN-curve), de overschrijdingskans van de schade (FS-curve), het 
plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In hoofdstuk 6 wordt 
nader op deze weergaven van het risico ingegaan. 
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1.5 Leeswijzer 

De analyse van dijkringgebied 40 is beschreven in dit dijkringrapport. Het dijkring-
rapport is geschreven op basis van twee onderliggende rapporten, het achtergrond-
rapport dijken [ref 2] en het overall kunstwerkenrapport [ref 3]. Het overall 
kunstwerkenrapport is geschreven op basis van het achtergrondrapport dat voor elk 
kunstwerk is opgesteld (zie Figuur 11). 
 

 
Figuur 11: Schematisch overzicht rapporten. 

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 
en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de kunstwerken waarvoor in VNK2 
betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd. 

Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en 
per faalmechanisme, na een korte toelichting op de beschouwde en niet-beschouwde 
faalmechanismen. De vakken met de grootste faalkansen worden uitgelicht. 

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen 
en de daaruit afgeleide gevolgen. Voor verschillende belastingcondities zijn de 
gevolgen bepaald met behulp van het bakjesmodel. Voorafgaand aan de presentatie 
van de resultaten van de overstromingsberekeningen, wordt kort ingegaan op de 
gehanteerde aannamen en uitgangspunten.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van deze scenariokansberekeningen. Ook wordt 
een toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en meer-
voudige doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het over-
stromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico en 
het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd. 
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten op de grootte van het 
berekende overstromingsrisico. Ook geven zij aan wat de invloed is van verschillende 
(typen) interventies. 

Hoofdstuk 8 geeft de conclusies weer van de risicoanalyse voor dijkringgebied 40. Ten 
slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder vergroten van de 
overstromingsveiligheid.  

Hoofdrapport 

Overall kunstwerkrapport 
[ref 3] 

Achtergrondrapport kw 1  

Achtergrondrapport kw 2 

Achtergrondrapport kw n 

Achtergrondrapport 
Dijken [ref 2] 
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie  

In dit hoofdstuk worden de ligging en de kenmerken van dijkringgebied 40 besproken. 
Daarnaast wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken ten behoeve van de 
faalkansberekeningen toegelicht. In het achtergrondrapport [ref 2] wordt nader 
ingegaan op de vakindeling. 

2.1 Beschrijving dijkringgebied 40: Heerewaarden 

Dijkringgebied 40 Heerewaarden ligt in het Gelderse Rivierengebied ingeklemd tussen 
de Maas en de Waal en is onderdeel van de gemeente Maasdriel, provincie Gelderland. 
De oppervlakte van het dijkringgebied is circa 298 ha. Het dijkringgebied ligt tussen de 
Bommelerwaard (dijkring 38) in het westen en het Land van Maas en Waal (dijkring 
41) in het oosten. Dijkringgebied 40, waar de Waal en de Maas het dichtst bij elkaar 
komen wordt gekenmerkt door een roerige waterstaatsgeschiedenis.  

2.1.1 Ontstaansgeschiedenis 

De eerste vermelding van Heerewaarden dateert van het jaar 997 als ‘Heriwarda’. In 
de Middeleeuwen ontwikkelt het dorp Heerewaarden zich sterk door de gunstige lig-
ging op de smalle oeverwalstrook tussen de Maas en de Waal. Tot aan 1999 vormde 
Heerewaarden een zelfstandige gemeente met dezelfde naam. Daarna ging deze ge-
meente op in de gemeente Maasdriel. Oorspronkelijk bestaat Heerewaarden uit 2 klei-
ne eilanden (Figuur 12) tussen de Maas in het zuiden en de Waal in het noorden, het-
geen karakteristiek is voor het dorp Heerewaarden [ref 4].  
 

  
Figuur 12: Het eiland van Heerewaarden in de 17e  eeuw [ref 5]. 

De laatste van de 3 open verbindingen tussen Waal en Maas werd uiteindelijk in 1856 
gedicht met een schutsluis. Eerder waren in de 18e eeuw al 2 andere openingen afge-
damd. De op de stroomrug gelegen kern breidde zich geleidelijk aan ook uit langs de 
Maasdijk. De strategische ligging van Heerewaarden werd duidelijk in de Tachtigjarige 
Oorlog, toen hier door de Spanjaarden en Hollanders veel werd gevochten. In die tijd 
zijn twee forten gebouwd waarvan de sporen nu nog in het landschap te zien zijn: De 
Voorn en (oud) St. Andries. Een derde fort, Nieuw St. Andries uit begin 19e eeuw is 
sinds de tweede wereldoorlog een ruïne [ref 4].  
 
In het midden van de 19e eeuw bestond de kern uit bebouwing aan de Hogestraat en 
de daaraan gelegen zijstraten (Figuur 13). De bebouwing volgde min of meer de 
stroomrichting van de Maas en was ook met name op deze rivier gericht. In deze tijd 
had Heerewaarden ook een grote vissersgemeenschap en vanaf de haven was via een 
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voetveer de overzijde van de Maas bereikbaar. Het contact met de rivier is nog altijd 
aanwezig door de vele doorzichten naar de rivier [ref 4]. 
 

  
Figuur 13: Het eiland van Heerewaarden in 1836 (links) en in 1906 (rechts) [ref 7]. 

2.1.2 Landschap en bebouwing 

In de uiterwaarden van de Maas kwam naast natuurlijke natte vegetatie, al in de 15e 
eeuw agrarisch gebruik voor. Rond 1850 is het binnendijkse gebied ontgonnen. 
Heerewaarden ligt tussen de Maas en de Waal. Zoals eerder aangegeven was er vroe-
ger een open verbinding tussen beide rivieren die inmiddels is verdwenen. In het land-
schap is echter de oude situatie nog herkenbaar tussen de Singel en de Huizendijk ten 
noorden daarvan. De richting van de loop van de Maas en Waal is mede daarom nog 
steeds bepalend voor de huidige verschijningsvorm van het landschap. Dit komt het 
duidelijkst tot uitdrukking in de stroomruggen (Maas) die door de kern Heerewaarden 
lopen en de dijken (Waal) die langs de kern lopen [ref 4]. 
 
De huidige historisch-ruimtelijke structuur van Heerewaarden dateert van voor 1850, 
een groot gedeelte van de bebouwing van na die tijd. De structuur wordt bepaald door 
de Hogestraat en de Achterstraat/Maasdijk, gelegen op een opgehoogde oeverwal. 
Deze structuur is typerend voor een gestrekt dorp in het landschapstype rivieren-
gebied, waarvan Heerewaarden deel uitmaakt. Uniek aan Heerewaarden is dat de 
oeverwal geen dijkprofiel heeft gekregen en dat de relatie met de rivier is gelegd door 
middel van 4 naar de Maas aflopende stegen. Hierdoor bestaat een direct visueel en 
functioneel contact met de rivier [ref 4]. 

2.1.3 Geologische opbouw / geomorfologie 

De opbouw van de ondergrond en de onzekerheden daaromtrent hebben een grote 
invloed op de berekende faalkansen voor de faalmechanismen waarbij de sterkte-
eigenschappen van de ondergrond van belang zijn, zoals de faalmechanismen 
macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping (paragraaf 3.2). Op basis van de 
geologische ontstaansgeschiedenis van het dijkringgebied kan de opbouw van de 
ondergrond worden verklaard. Tevens kan op basis van de ontstaansgeschiedenis 
worden verklaard waarom de grondeigenschappen ruimtelijk variëren.  
 
De afgelopen 2,5 miljoen jaar wisselden ijstijden en tussenijstijden elkaar af. In de 
koudste perioden van de ijstijd gedurende het Saalien (240.000 – 130.000 jaar terug) 
belemmerde de door de ijskap gevormde stuwwal ten zuiden van Nijmegen de Maas 
die voorheen in noordelijke richting liep. Hierdoor werd het stroomgebied in westelijke 
richting afgebogen. Dit gebeurde ook met de noordelijker gelegen Rijn. Tijdens perio-
den tussen twee ijstijden (de interglacialen) werd grind en zand afgezet in de beek- en 
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rivierdalen. In de koudere en ook drogere perioden, met sterke fluctuaties in de rivier-
afvoeren, werd het door de rivieren afgezette zand door de wind weggeblazen uit de 
rivierdalen naar het toendra-achtig landschap van het huidige Noord-Brabant. Ten tijde 
van de warmere perioden van een interglaciaal liepen ook de lager gelegen rivierdalen 
vol met water wat resulteerde in klei- en leemafzettingen die later tegen het einde van 
de volgende ijstijd (het Weichselien) met een nieuwe laag zand werden bedekt [ref 6]. 
 
Bovenstaande heeft geresulteerd in een opeenstapeling van verschillende afzettingen 
en een meanderend stelsel van waterlopen. De laatste 1000 jaar is de mens begonnen 
met het vastleggen van het rivierenstelsel dat de voorgaande duizenden jaren was 
ontstaan. Pas in de 14e eeuw is begonnen met de grootschalige dijkaanleg. Deze be-
stond uit het aanbrengen van lage wallen die overstroming van de achterliggende 
weide- en hooilanden moesten voorkomen (zomerkaden). Deze waren vaak niet hoog 
genoeg om bestand te zijn tegen de hoge rivierafvoeren van smeltwater in het voor-
jaar, waardoor men begon met het aanleggen van hogere winterdijken. 

2.1.4 Bodem en hoogteligging 

Het dijkringgebied wordt nu gekenschetst als rivierkleigebied met zijn oeverwallen in 
een smalle strook langs de Maas en de Waal en de komgronden tussen en parallel aan 
de grote rivieren Maas en Waal (Figuur 14). De rivieroeverwal van dijkring 40 vervult 
richting de Maas tevens de functie van dijk. In noordelijke en oostelijke richting gaat 
deze over in vlaktes ontstaan door afgraving en egalisatie. De bodem bestaat uit 
rivierkleigronden met zware zavel en lichte klei. Onder deze gronden is sprake van een 
zandpakket, dat op een diepte ligt van 1,30-2,00 m onder maaiveld. Op de oeverwal is 
sprake van kalkhoudende ooi-/poldervaaggronden, in de kom van kalkloze poldervaag-
gronden. De gronden zijn door meandering van de rivier ter plaatse afgezet [ref 4]. 
 

 
Figuur 14: Principe doorsnede dijken rivierengebied tussen Maas en Waal [ref 7]. 

De geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied heeft geresulteerd in een geva-
rieerde bodemopbouw in het gebied en daarmee tevens in een gevarieerde maaiveld-
hoogte, Figuur 15. In deze figuur zijn duidelijk het relatief hoog gelegen dorp Heere-
waarden (midden) en fort Voorn (oost) zichtbaar. De maaiveldhoogte op deze voor-
malige eilanden is circa NAP +6,0 m of hoger. De polders oost en west van het dorp 
Heerewaarden liggen relatief laag, dit zijn de oude doorgangen tussen Maas en Waal, 
de maaiveldhoogte is hier circa NAP +2,0 m tot NAP +4,5 m. Daarnaast zijn nog enke-
le gebieden te herkennen die als gevolg van menselijke activiteiten zijn opgehoogd, 
zoals het terrein van het straalbedrijf Heerewaarden langs de Maas in het zuidwestelijk 
deel van het gebied. 
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Figuur 15: Hoogteligging dijkringgebied 40 (AHN). 

2.1.5 Grond- en oppervlaktewater 

Het dorp Heerewaarden is gelegen op relatief hoge gronden (5,50 tot 8,75 meter 
boven NAP). Hier vindt doorgaans infiltratie plaats, waarmee het grondwater wordt 
gevoed. In tijden van hoge rivierwaterstanden vindt ook relatief veel kwel plaats. In 
het gebied rond het dorp Heerewaarden is overwegend sprake van grondwatertrap VI: 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand is 40 tot 80 cm beneden maaiveld gelegen, de 
gemiddeld laagste grondwaterstand 120 tot 160 cm beneden maaiveld.  
 
De natuurlijke waterlopen nabij Heerewaarden bestaan uit de Maas en de Waal. Gegra-
ven waterlopen zijn slechts zeer beperkt aanwezig [ref 4]. Lozing van water vindt 
plaats op de Maas door vrij verval via 5 uitwateringsduikers; er zijn geen pompen aan-
wezig. Langs de Waal zijn geen kunstwerken aanwezig om water in of uit te laten.  
 
Het watersysteem en daarmee een eventueel peil zijn niet goed te reguleren. De ver-
plichting tot het vaststellen van peilbesluiten wordt alleen opgelegd als het waterschap 
onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor 
dijkringgebied 40 gaat dit niet op en wordt dan ook geen peilbesluit voorgeschreven en 
wordt geen streefpeil gehanteerd. 
 
Doordat in geval van hoogwatersituaties op de Waal relatief veel kwel optreedt zal ook 
als de waterkeringen standhouden een groot deel van het dijkringgebied Heerewaar-
den onder water komen te staan. Hierdoor ontstaat enerzijds schade doordat het 
gebied onder water komt te staan, dergelijke situaties worden echter niet beschouwd 
binnen deze risicoanalyse. Anderzijds veroorzaakt een sterke kwelsituatie een kleiner 
verval over de waterkering, wat mogelijk leidt tot een kleinere faalkans en een lager 
risico, waarmee de gepresenteerde risicoanalyse mogelijk een iets te ongunstig beeld 
oplevert van het risico. 

2.1.6 De primaire waterkering van dijkringgebied 40 

De primaire waterkering van dijkringgebied 40 bestaat uit waterkeringen die behoren 
tot verschillende categorieën (Figuur 16): categorie a-keringen die direct bescherming 
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bieden tegen buitenwater en categorie c-keringen die indirect bescherming bieden. 
Deze primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 12,7 km. De water-
keringen langs de Waal en de Maas zijn categorie a-keringen en hebben een totale 
lengte van circa 11,7 km; 5,3 km langs de Waal en 6,4 km langs de Maas. De dijkring 
wordt aan de oostzijde begrensd door de waterkering een categorie c-kering van circa 
1 km lang die de verbinding vormt met dijkringgebied 41 - Land van Maas en Waal. 
Aan de westzijde sluit de dijkring aan op de verbindende waterkering Heerewaardense 
Afsluitdijk (verbindende waterkering 24), dit is een categorie b-kering. In het voorlig-
gende rapport worden alleen de waterkeringen beschouwd die behoren tot categorie a.  
 
Kenmerkend voor dijkring 40 is de aanwezigheid van twee verschillende normen voor 
de overschrijdingskans van het maatgevend hoogwater (MHW). De dijken langs de 
Waal (Heerewaardense Afsluitdijk) hebben een overschrijdingskansnorm van het MHW 
van 1/2.000 per jaar, terwijl de dijken langs de Maas een overschrijdingskansnorm 
kennen van 1/500 per jaar. Deze relatief strenge overschrijdingskansnorm van 
1/2.000 per jaar voor de Heerewaardense Afsluitdijk is ingegeven door de functie die 
deze waterkering heeft als scheidend element tussen de Waal en de Maas. 
 

 
Figuur 16: De categorie a- en c-keringen van dijkring 40. 

Voor de risicoanalyse is uitgegaan van de ligging van de categorie a-keringen conform 
de HR2006. Deze ligging van de keringen wijkt af van de ligging van de categorie a-
keringen zoals werkelijk aanwezig. Hierdoor ontstaat mogelijk een afwijking in het ge-
bied dat als gevolg van een dijkdoorbraak overstroomt en mogelijk ook een afwijking 
in het berekende overstromingsrisico. Gezien de beperkte omvang van dit gebied en 
het grondgebruik (landbouw) is de verwachting dat het effect hiervan op het risico-
beeld klein is. Deze constatering is gedeeld met de beheerder en RWS. 

2.1.7 Beheerder 

De primaire waterkering van dijkringgebied 40 is in beheer bij waterschap Rivieren-
land. Bij wet is geregeld dat de provincies (Gedeputeerde Staten) de toezichthouders 
zijn op alle primaire waterkeringen binnen de provinciegrenzen. De provincie Gelder-
land rapporteert over het hele dijkringgebied. 
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2.2 Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen 

2.2.1 Overstromingsrampen 

In het rivierengebied behoorden rivieroverstromingen tot het leven, maar ze werden in 
de 18e eeuw ernstiger van aard. Alleen al rond het jaar 1800 deden zich in het Land 
van Maas en Waal en de Bommelerwaard 36 dijkbreuken voor; 1784 was een piek jaar 
met negen breuken (Figuur 13). In de jaren 1784, 1799, 1809 en 1820 liep het gehele 
rivierengebied grotendeels onder [ref 8]. Voor dijkring 40 geldt echter dat deze dijk-
ring tot in de 19e eeuw bestond uit enkele relatief hooggelegen eilanden die begin 20e 
eeuw definitief met elkaar zijn verbonden door het aanleggen van dijken. Daarmee 
waren hoogwatersituaties en dreigende overstromingen voor de Heerewaarden minder 
bedreigend dan deze voor de overige dijkringen zoals weergegeven Figuur 17 waren. 
 

 
Figuur 17: Overstromingen in het rivierengebied [ref 8]. 

2.2.2 Versterkingen 

Algemeen geldt dat in het rivierengebied tot 2015 rivierverruimende maatregelen 
worden uitgevoerd die moeten leiden tot verlaging van de maatgevende waterstanden 
(het project Ruimte voor de Rivier). De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de 
Rivier betreft korte en lange termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen, die 
uitgevoerd worden voor 2015, zijn opgenomen in het project Ruimte voor de Rivier 
[ref 29]. Deze maatregelen zullen naar verwachting ook leiden tot verlaging van de 
maatgevende waterstanden langs de Waaldijk van dijkring 40.  
 
In 1983 is de Heerewaardense Afsluitdijk versterkt, waarbij binnendijks een verster-
king is uitgevoerd in zand en buitendijks op de oude kleidijk een kleilaag tot de kruin is 
aangebracht met voldoende dikte conform de toen vigerende leidraden. Vervolgens is 
op basis van de resultaten van de eerste toetsronde (2000) voor de Heerewaardense 
Afsluitdijk een dijkverbeteringsplan opgesteld. De dijkverbetering is grotendeels ont-
worpen met HR1996 [ref 18] en gebruikmakend van de toen vigerende Leidraad 
ontwerpen van rivierdijken – deel 1 Bovenrivieren [ref 19] en handreikingen van TAW. 
Sindsdien zijn geen verbeteringen meer uitgevoerd aan de Heerewaardense Afsluitdijk. 
De Heerewaardense Maasdijk en Heerewaardense Afsluitdijk zijn verbeterd onder het 
Deltaplan Grote rivieren in 1995/1996. Voor de Heerewaardense Afsluitdijk geldt dat in 
1999 sprake was van een te lage kruinhoogte op enkele plaatsen. Inmiddels is de 
kruin overal opgehoogd tot de vereiste ontwerphoogte. Momenteel zijn geen 
versterkingen voorzien van de waterkeringen van dijkring 40. 
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2.3 Vakindeling categorie a-kering 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie a-kering (circa 11,5 km) 
van dijkring 40 onderverdeeld in dijkvakken. Een dijkvak is een deel van een water-
kering waarvoor de sterkte-eigenschappen en belastingen nagenoeg homogeen zijn. 

2.3.1 Vakindeling dijken 

Een grens van een dijkvak kan op verschillende manieren worden gekozen. Daarbij 
wordt 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 (ringdeelgrens); 
• Dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet langer 

sprake is van een homogene belasting en/of homogene sterkte-eigenschappen. 
 
Per dijkvak zijn voor de verschillende faalmechanismen (zie paragraaf 2.2) faalkansen 
berekend. Op basis van een inventarisatie van beschikbare gegevens is een concept-
dijkvakindeling opgesteld. Deze is besproken met de beheerder, waarna de definitieve 
dijkvakindeling is opgesteld. Voor de indeling van de dijken van dijkring 40 in vakken 
is uitgegaan van harde en zachte grenzen. De harde grenzen zijn grenzen die van bui-
tenaf zijn opgelegd, volgend uit keuzes eerder gemaakt door waterschap, provincie 
en/of projectbureau, deels buiten het project VNK2. De indeling op basis van zachte 
grenzen volgt uit de interpretatie van de beschikbare gegevens van de dijken van dijk-
ring 40 door de opdrachtnemer in het kader van het project VNK2 [ref 2]. De belang-
rijkste criteria op basis waarvan de vakindeling tot stand is gekomen zijn de volgende: 
 
Harde grenzen 
• Ringdelen zoals gedefinieerd door de provincie in het kader van de 

overstromingssommen; 
• Dijkvakken zoals gehanteerd door de beheerder (hangt samen met ontwerp- en/of 

toetsvakken); 
• Bodemdeelgebiedgrenzen zoals vastgesteld door TNO/Deltares bij het definiëren 

van de ondergrondschematisaties (DINOdatabase); 
• Wijziging belasting- of riviersysteem (Waal/Maas). 
 
Zachte grenzen 
• Wijziging van oriëntatie van de dijk (o.a. veranderende wind- en golfbelastingen). 
• Wijziging in toetsresultaat: voor dijkring 40 is alleen geknipt op het toetsresultaat 

van het faalmechanisme opbarsten en piping. De toetsresultaten van de overige 
faalmechanismen zijn dusdanig dat deze geen aanleiding geven tot het definiëren 
van extra vakken of de data is dusdanig variabel dat het definiëren van extra vak-
ken leidt tot veel kleine vakken.  

• Wijziging in geometrie van de dijk: voor dijkring 40 zijn alleen vakgrenzen 
gedefinieerd bij wijziging van de kwelweglengte onder de dijk. (Over-)hoogte en/of 
taludhelling geven hier geen aanleiding tot knippen (zie ook vorige punt).  

• Lengte dijkvak: in een aantal gevallen is er geen reden om een vakgrens te defini-
ëren. Hierdoor ontstaan echter lange vakken. Om dit te voorkomen is op enkele lo-
caties een vakgrens gedefinieerd, waarbij de vakgrens is gelegd op een toetsvak, 
bodemvakgrens of een grens tussen andere logische eenheden, waardoor een pas-
sende schematisatie mogelijk blijft. 

2.3.2 Overzicht vakindeling 

Het resultaat van het beoordelen van de criteria aangegeven in paragraaf 2.3.1 is de 
vakindeling voor dijkring 40 zoals aangegeven in Tabel 5. In totaal zijn 18 dijkvakken 
gedefinieerd, waarvan er 8 langs de Waal en 10 langs de Maas liggen. Een overzicht 
van de onderverdeling van dijkring 40 in dijkvakken is ook weergegeven in Figuur 18.  
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Dijkvak Dijkpaal  

van – tot 

Lengte

[m] 

Dijkvakcode

(WSRL) 

Omschrijving Dijkpaal 

van – tot 

HA.0000.0700 HA000 – HA007 700 400401 Heerewaardense HA000 - HA052 

HA.0700.1100 HA007 – HA011 400  Afsluitdijk (Waal)  

HA.1100.2200 HA011 – HA022 1.100    

HA.2200.2440 HA022 – HA024 240    

HA.2440.3500 HA024 – HA035 1.060    

HA.3500.4000 HA035 – HA040 500    

HA.4000.4900 HA040 – HA049 900    

HA.4900.5200 HA049 – HA052 300    

HM.0000.0650 HM000 – HM007 650 400801 Heerewaardense HM000 - HM063 

HM.0650.1450 HM007 – HM015 800  Maasdijk (Maas)  

HM.1450.2450 HM015 – HM025 1.000    

HM.2450.2930 HM025 – HM029 480    

HM.2930.3690 HM029 – HM037 760    

HM.3690.4330 HM037 – HM043 640    

HM.4330.5000 HM043 – HM050 670    

HM.5000.5600 HM050 – HM056 600    

HM.5600.5900 HM056 – HM059 300    

HM.5900.6300 HM059 – HM063 400    

Totaal  11.500  

Tabel 5: Dijkvakindeling dijkring 40  

 
Figuur 18: Overzicht dijkvakken in dijkring 40 
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2.4 Kunstwerken 

In totaal bevinden zich 12 kunstwerken in de primaire kering van dijkring 40. 
Figuur 19 geeft de locatie van deze kunstwerken weer. De kunstwerken die in de 
risicoanalyse zijn meegenomen zijn weergegeven in Tabel 6. De nummers in Figuur 19 
corresponderen met de nummers in Tabel 6 en Tabel 7. 
 

 
Figuur 19: Locatie kunstwerken in dijkring 40 (nummers in figuur corresponderen met 

nummers.  

# VNK-code Kunstwerk Bouwjaar 

1 VNK.40.01.001 Coupure Heerewaarden straalbedrijf 1 1997 

2 VNK.40.01.002 Coupure Heerewaarden straalbedrijf 2 1997 

3 VNK.40.08.001 KW A: Uitwateringssluis (in Heggeldijk) 1997 

4 VNK.40.08.002 KW C: Uitwateringssluis (bij kerkhof) 1997 

5 VNK.40.08.003 KW E: Uitwateringssluis (bij boerderij voorne) 1997 

6 VNK.40.08.004 KW F: Duiker onder Van Heemstraweg 1997 

7 VNK.40.08.005 KW G: Duiker onder Van Heemstraweg 1997 

Tabel 6: Overzicht van de in de risicoanalyse meegenomen kunstwerken in dijkring 40  

Niet alle kunstwerken zijn meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 40 [ref 3]. 
Van 5 kunstwerken (4 rioolkruisingen en een pomp) is op basis van de beschikbare 
informatie geconcludeerd dat de bijdrage aan de overstromingskans van dijkring 40 
naar verwachting verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de overige faalkansen. De 
5 kunstwerken die niet in de risicoanalyse zijn meegenomen, zijn weergegeven in 
Tabel 7. Onder deze tabel is vervolgens aangegeven waarom deze kunstwerken niet 
zijn meegenomen. 
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# VNK-code Kunstwerk 

8 VNK.40.08.006 Hogestraat rioolkruising (pijpleiding Ø300) 

9 VNK.40.08.007 Oostenhoek rioolkruising (pijpleiding Ø300) 

10 VNK.40.08.008 Maassstraat rioolkruising (pijpleiding Ø300) 

11 VNK.40.08.009 Veerstraat rioolkruising (pijpleiding Ø300) 

12 VNK.40.08.010 Pomp zuivering dorpshuis Heerewaarden 

Tabel 7: Overzicht van niet in risicoanalyse meegenomen kunstwerken in dijkring 40  

De vier rioolkruisingen (Hogestraat, Oostenhoek, Maasstraat en Veerstraat) in dijkring 
40 betreffen allen een leiding met een diameter van 300 mm. Deze diameter is der-
mate klein, dat de gevolgen bij eventueel falen beperkt zullen zijn. De betreffende 
pijpleidingen zijn dan ook niet meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 40. 
 
Het kunstwerk Pomp zuivering dorpshuis Heerewaarden betreft een pompput in het 
dijklichaam ter hoogte van het dorp Heerewaarden [ref 21]. De persleiding die hier 
onder de dijk door gaat heeft een diameter van 250 mm. Deze diameter is dermate 
klein, dat de gevolgen bij eventueel falen beperkt zullen zijn. Daarnaast wordt de wa-
terkering ter plaatse van de pompput gevormd door de dijk. De hoogte van de pomp-
put is gelijk aan de hoogte van de kruin en bestaat uit een opgemetselde rand die is 
aangestort met grond. Uitgangspunt hierbij is dat er geen gevaar is voor overslag. Op 
basis hiervan is dit kunstwerk niet meegenomen in de risicoanalyse voor dijkring 40. 

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

In het dijkringgebied ligt circa 1 km categorie c-kering. Deze kering nabij Dreumel 
(Oude Maasdijk) is de scheiding tussen dijkring 40 en dijkring 41. In geval van over-
stroming van één van deze twee dijkringen voorkomt deze kering dat het water naar 
de andere dijkring stroomt en kan worden getypeerd als een compartimenterings-
kering. Deze kering wordt onder normale omstandigheden niet belast door buiten-
water. Omdat het project VNK2 zich richt op de primaire waterkeringen categorie a is 
deze kering buiten beschouwing gelaten in deze studie. Het is echter niet uit te sluiten 
dat deze kering een bijdrage levert aan het overstromingsrisico van dijkring 40. 
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3 Overstromingskans 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans is berekend en toont de 
resultaten van de uitgevoerde berekeningen.  

3.1 Aanpak en uitgangspunten 

De berekeningen van de faalkansen van de dijk- en duinvakken en kunstwerken en de 
overstromingskans van het dijkringgebied zijn uitgevoerd met behulp van het 
programma PC-Ring [ref 11 - ref 13]. De faalkansen voor het faalmechanisme 
macrostabiliteit binnenwaarts zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring 
berekend. De voor dit faalmechanisme berekende faalkansen dienen wel weer als 
invoer voor PC-Ring bij het berekenen van de faalkansen per vak en per ringdeel en de 
overstromingskans van het totale dijkringgebied.  
 
De betreffende belastingmodellen zijn afgestemd op de thermometerwaarden van 
2006 (TMR2006). In deze waarden zijn de gegevens en inzichten tot en met 2006 
verwerkt.  
 
Ten behoeve van de berekening van de faalkans is eerst per dijkvak vastgesteld welke 
faalmechanismen op welke locaties relevant zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
resultaten en onderliggende gegevens uit de tweede en derde toetsronde en het 
oordeel van de beheerder. Per faalmechanisme is per vak een schematisatie van de 
waterkering opgesteld (bepaling hoogte, intree- en uittreepunt, gemiddelden, 
spreidingen, enz.).  
 
In VNK2 wordt als richtlijn gehanteerd dat alle geplande verbeteringswerken, waarvan 
het bestek gereed is, worden meegenomen zoals in het bestek is beschreven. Indien 
de verbeteringswerken zich nog in een eerder stadium bevinden worden deze in 
principe niet meegenomen. Voor dijkring 40 geldt dat geen verbeteringswerken zijn 
voorzien. 
 
Op vakniveau zijn, indien relevant, verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om 
een beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een 
uitgebreide toelichting op de vakindeling, de selectie van faalmechanismen en de 
opgestelde schematisaties per faalmechanisme en per vak, wordt verwezen naar het 
achtergrondrapport [ref 2] en het overall kunstwerkrapport [ref 3]. 

3.2 Beschouwde faalmechanismen 

3.2.1 Faalmechanismen dijken 

Bij de bepaling van de faalkans van de dijken zijn de volgende faalmechanismen 
beschouwd (zie Figuur 20): 
• Overloop en golfoverslag; 
• Macrostabiliteit binnenwaarts; 
• Opbarsten en piping; 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 
 
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. 
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Macrostabiliteit binnenwaarts 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van 
langdurig hoge waterstanden instabiel wordt en daarna aan de binnenzijde afschuift of 
opdrijft. 
 
 
 Overloop en golfoverslag 
 

  Macrostabiliteit binnenwaarts 
 

 
 
 Opbarsten en piping 
 

  
 Beschadiging bekleding en erosie 
 dijklichaam 

 

Figuur 20: Beschouwde faalmechanismen dijken. 

Opbarsten en piping 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt 
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende 
laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde ‘pijpen’ ontstaan waardoor het zand 
wegspoelt en de dijk bezwijkt. 
 
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd 
door de golfaanval, waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie 
wordt verminderd en de dijk bezwijkt. 
 
De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven buitentalud, 
micro-instabiliteit en verweking worden binnen VNK2 niet in de berekeningen 
meegenomen. Wel is op basis van de resultaten van de derde toetsronde en het 
oordeel van de beheerder een inschatting gemaakt van de bijdrage van deze 
faalmechanismen aan de overstromingskans van de dijkring (paragraaf 3.3). 

3.2.2 Faalmechanismen kunstwerken 

Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de 
volgende faalmechanismen (zie Figuur 21): 
• Overloop en golfoverslag; 
• Betrouwbaarheid sluiting; 
• Onder- en achterloopsheid; 
• Sterkte en stabiliteit. 
 
Overloop en golfoverslag 
Bij dit faalmechanisme vindt falen plaats op het moment dat het overslaand en/of 
overlopend debiet groter is dan toelaatbaar. Het toelaatbare debiet wordt hierbij 
bepaald door de sterkte van de bodembescherming (erosie en ontgronding) dan wel 
het kombergend vermogen. Daarbij geldt dat komberging alleen wordt meegenomen 
als een tekort aan komberging leidt tot het bezwijken van de achterliggende kaden, 
het ‘leeglopen’ van de kom en het vervolgens bezwijken van het kunstwerk als gevolg 
van het grote debiet ten gevolge van het ontstane grote verval, wat leidt tot erosie en 
ontgronding. 
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Betrouwbaarheid sluiting 
Falen ten gevolge van betrouwbaarheid sluiting treedt op als het kunstwerk niet 
gesloten is en het instromende debiet door het geopende kunstwerk groter is dan het 
toelaatbare debiet. Het toelaatbare debiet wordt hierbij bepaald door de sterkte van de 
bodembescherming (erosie en ontgronding) dan wel het kombergend vermogen. 
Daarbij geldt dat komberging alleen wordt meegenomen als een tekort aan 
komberging leidt tot het bezwijken van de achterliggende kaden, waardoor 
substantiële hoeveelheden water het achterland in stromen en significante gevolgen 
optreden. Het meenemen van de komberging vergt een terdege afweging of de 
gevolgen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het ontstaan van een daadwerkelijke 
bres in de primaire kering. 
 
 Overloop en golfoverslag 
 

  Betrouwbaarheid sluiting 
 

 

 
 Onder- en achterloopsheid 
 

  
 Sterkte en stabiliteit 
 

 

Figuur 21: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken. 

Onder- en achterloopsheid 
Onder- en achterloopsheid leidt tot falen indien er als gevolg van de kwelstroom langs 
of onder het object zand wordt meegevoerd en vervolgens naar het maaiveld wordt 
afgevoerd. Op deze wijze kan ondergraving van het kunstwerk ontstaan. De 
modellering van dit faalmechanisme vindt plaats met behulp van het model Bligh 
(alleen horizontale kwelwegen) en het model Lane (zowel horizontale als verticale 
kwelwegen). Het uitgangspunt is dat wanneer onder- en achterloopsheid optreedt en 
dit gedurende langdurige perioden plaatsvindt het kunstwerk zal bezwijken. 
 
Sterkte en stabiliteit 
Het faalmechanisme sterkte en stabiliteit treedt op indien de sterkte van het 
kunstwerk niet toereikend is om de vervalbelastingen over het kunstwerk, dan wel de 
aanvaarbelastingen door schepen te kunnen opnemen. Het faalmechanisme kent een 
drietal mogelijke faalmodi: 
• Bezwijken van waterkerende onderdelen (bv keermiddelen) van het kunstwerk als 

gevolg van de vervalbelasting; 
• Bezwijken van het gehele kunstwerk (stabiliteitsverlies) als gevolg van de 

vervalbelasting; 
• Bezwijken van keermiddelen als gevolg van aanvaren, waardoor de situatie van 

een niet gesloten kunstwerk ontstaat. Deze faalmodus treedt in principe alleen bij 
schutsluizen op. 

 
Beoordelingsmethode 
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK2 een methode 
ontwikkeld om faalkansen te berekenen. Het gaat om de volgende typen kunstwerken: 
schutsluizen, keersluizen, in- en uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. 
Leidingen met een directe verbinding met het buitenwater (bijvoorbeeld 
effluentleidingen) worden hierbij beschouwd als uitwateringssluizen. 
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De systematiek van VNK2 ten aanzien van de kunstwerken is grotendeels afgeleid van 
de bestaande vigerende leidraden zoals de Leidraad Kunstwerken. Binnen deze huidige 
systematiek van kunstwerken zijn een drietal wijzen van falen mogelijk. Dit zijn: 
1. Overschrijding van het toelaatbare volume aan instromend water over een 

gesloten kunstwerk (faalmechanisme overslag/overloop). 
2. Overschrijding van het toelaatbare volume aan instromend water via een geopend 

kunstwerk (faalmechanisme betrouwbaarheid sluiting). 
3. Bezwijken van het kunstwerk (faalmechanismen onder- en achterloopsheid en 

sterkte en stabiliteit). 
 
Falen wordt hierbij binnen VNK2 gedefinieerd als het instromen van dusdanig veel 
water dat er gesproken kan worden van een bres in de primaire waterkering. De 
gevolgen die hierbij horen zijn dus substantieel. Het optreden van lokaal wateroverlast 
behoort hier niet toe. 
 
In principe geldt voor de eerste 2 bovenstaande faalwijzen, dat bij het optreden van 
het primaire faalproces (overloop en golfoverslag) of het niet gesloten zijn van het 
kunstwerk) er nog niet direct sprake is van falen van het kunstwerk. Daarvoor is het 
ook nog nodig dat of de bodembescherming aan de binnenzijde fors erodeert en er 
ontgrondingskuilen ontstaan, of het kombergend vermogen niet toereikend is, 
waardoor achterliggende keringen bezwijken en dit tot substantiële gevolgen in het 
achterland leidt. Voor de derde faalwijze geldt dat in principe het optreden van het 
primaire faalproces (optreden van onder- en achterloopsheid en het bezwijken van 
onderdelen van het kunstwerk) leidt tot het geheel bezwijken van het kunstwerk en 
daarmee het ontstaan van een bres. Het optreden van een bres en vervolgens 
bresgroei is bij kunstwerken niet zo vanzelfsprekend als bij de dijken. Daarom wordt 
per situatie bekeken of daadwerkelijk een bres kan optreden of dat de gevolgen 
dusdanig groot zijn dat er gesproken kan worden van een bres. 

3.3 Niet beschouwde faalmechanismen 

Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden 
doorgerekend. Zodoende worden onder meer de faalmechanismen zettingsvloeiing, 
afschuiven voorland, macrostabiliteit buitenwaarts, microstabiliteit en verweking 
binnen VNK2 niet in de faalkansberekeningen meegenomen. De redenen hiervoor zijn 
divers en houden verband met de volgende zaken: 
• Voor sommige mechanismen is er nog een kennistekort of zijn de gegevens 

onvoldoende beschikbaar; 
• Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken; 
• Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering 

met het VNK2-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare 
antwoorden zal leiden.  

 
In deze paragraaf worden de effecten van de volgende faalmechanismen en objecten 
op de faalkans van de dijkring kwalitatief beschouwd, waarbij ook uitgebreid wordt 
stilgestaan bij de toetsresultaten voor: 
• Microstabiliteit 
• Macrostabiliteit buitenwaarts 
• Stabiliteit voorland 
• Bijzondere waterkerende constructies 
 
Microstabiliteit 
Heerewaardense Afsluitdijk 
De Heerewaardense Afsluitdijk krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor 
het faalmechanisme microstabiliteit [ref 14]. In 1983 is een binnendijkse versterking 
uitgevoerd in zand. Buitendijks is op de oude kleidijk een kleilaag tot de kruin aange-
bracht met voldoende dikte conform de toen vigerende leidraden. De basis van deze 
kleilaag sluit aan op het oude kleilichaam en heeft een basis van 3 meter. De dijk staat 
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op een ondoorlatende ondergrond, een afsluitende deklaag bestaande uit klei. Het 
binnentalud heeft een helling variërend van 1:3 tot 1:8. Bij een dijk bestaande uit klei 
zal geen noemenswaardige hoeveelheid water uit het binnentalud stromen, noch zal 
opdrukken van de toplaag van het binnentalud kunnen optreden. Microstabiliteit is dan 
ook niet aan de orde [ref 15]. De binnendijkse zandaanvulling gaat over in een gedrai-
neerde berm, waardoor de waterkering voldoet aan de eisen in de eenvoudige toetsing 
en alle profielen de score ‘goed’ krijgen in stap 1 van het VTV2006 [ref 16] [ref 14]. 
 
Heerewaardense Maasdijk 
De dijk langs de Maas heeft een kleikern en staat op een ondoorlatende ondergrond. 
Er zal geen noemenswaardige hoeveelheid water uit het binnentalud stromen, noch zal 
opdrukken van de toplaag van het binnentalud kunnen optreden. Microstabiliteit is 
hierdoor niet aan de orde [ref 15]. Alle profielen scoren ‘goed’ in stap 1 van het 
VTV2006 [ref 16] [ref 14]. 
 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het faalmechanisme 
microstabiliteit geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het 
overstromingsrisico voor dijkring 40. 
 
Macrostabiliteit buitenwaarts 
Heerewaardense Afsluitdijk 
Op basis van de resultaten van de eerste toetsronde is een dijkverbeteringsplan 
opgesteld voor de Heerewaardense Afsluitdijk. De dijkverbetering is grotendeels 
ontworpen met HR1996 [ref 18] en gebruikmakend van de toen vigerende leidraden, 
Leidraad ontwerpen van rivierdijken – deel 1 Bovenrivieren [ref 19] en handreikingen 
van TAW. In de derde toetsronde krijgt de Heerewaardense Afsluitdijk de score ‘goed’ 
op basis van stap 3 in de technische beoordeling [ref 16].  
 
Heerewaardense Maasdijk 
De Heerewaardense Maasdijk is verbeterd onder het Deltaplan Grote rivieren in 
1995/1996. In de derde toetsronde krijgt de Heerewaardense Maasdijk eveneens de 
score ‘goed’ op basis van stap 3 in de technische beoordeling [ref 16].  
 
Afschuiven van het buitentalud treedt alleen op bij snel dalende waterstanden. De 
hoogwatergolf is in deze situatie dan al bijna voorbij waardoor er bij het afschuiven 
van het buitentalud geen acuut overstromingsgevaar is. Het gevaar voor overstromen 
zit vooral in de kans dat er kort na de eerste hoogwatergolf een tweede golf 
voorbijkomt. De kans hierop is klein en tevens is er een mogelijkheid om eventuele 
schade te repareren tussen de hoogwatergolven. Op basis van bovenstaande is 
geconcludeerd dat het faalmechanisme Macrostabiliteit buitenwaarts geen significante 
bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 40. 
 
Stabiliteit voorland 
Heerewaardense Afsluitdijk 
Binnen het faalmechanisme Stabiliteit voorland wordt gekeken naar de 
deelfaalmechanismen afschuiven en zettingsvloeiing. Uit de 3e ronde toetsing volgt dat 
de gehele Heerewaardense Afsluitdijk voldoet aan de geometrische (= eenvoudige) 
toets (stap 1 uit de VTV) [ref 20]. De Heerewaardense Afsluitdijk krijgt dan ook het 
veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [ref 14]. 
 
Heerewaardense Maasdijk 
Voor de Heerewaardense Maasdijk tussen HM014 en HM050 (circa 3.600 m) was een 
gedetailleerde toets nodig om tot een oordeel ‘voldoende’ te komen. Het deel tussen 
HM014 en HM044 is op basis van stap 1 afgekeurd voor het deelfaalmechanisme zet-
tingsvloeiing, terwijl het deel tussen HM044 en HM050 op basis van stap 1 is afge-
keurd voor de deelfaalmechanismen afschuiven en zettingsvloeiing. Voor het deel tus-
sen HM044 en HM050 is een gedetailleerde toets uitgevoerd (stap 5) waarbij een 
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MStab-berekening is gemaakt. Op basis van deze gedetailleerde toets is het deelfaal-
mechanisme ‘afschuiven’ als ‘goed’ beoordeeld. Voor het deel tussen HM014 en HM050 
is een controle op het kunnen optreden van zettingsvloeiing uitgevoerd (stap 5). Dit 
kan op basis van het uitsluiten van verwekingsgevoelige lagen waarvoor in bijlage 9-6 
van het VTV2006 [ref 16] handreikingen worden gegeven. Een belangrijke handreiking 
is dat locaties in het rivierengebied kunnen worden uitgesloten mits er geen sprake is 
van een zandwinlocatie of zandopspuiting in het voorland of onder het dijklichaam. 
Hiervan is geen sprake, waardoor dit deel van de waterkering is beoordeeld als ‘goed’ 
[ref 20]. De Heerewaardense Maasdijk krijgt dan ook het veiligheidsoordeel ‘voldoet 
aan de norm’ [ref 14]. 
 
Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme Stabiliteit Voor-
land geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromings-
risico voor dijkring 40. 
 
Bijzondere waterkerende constructies 
In dijkringgebied 40 is één bijzondere waterkerende constructie aanwezig. Dit is een 
muurtje bij de rioolput bij het dorpshuis in Heerewaarden. De toetsing hiervan is uitge-
voerd als onderdeel van het kunstwerk ‘pompput zuivering dorpshuis Heerewaarden’ 
(KW 400801.006) [ref 21]. Het veiligheidsoordeel is ‘voldoet aan de norm’. Op basis 
van deze beoordeling wordt voor de bijzondere waterkerende constructies geen signi-
ficante bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 40 verwacht.  
 
Conclusie 
Op basis van de resultaten van de 3e toetsronde wordt ingeschat dat de faalmechanis-
men die niet opgenomen zijn in PC-Ring geen significante bijdrage zullen leveren aan 
het overstromingsrisico van dijkring 40. Dit komt deels doordat de faalkans van de 
kering op deze faalmechanismen verwaarloosbaar klein zal zijn ten opzichte van de 
faalkansen voor de faalmechanismen die wel kunnen worden meegenomen in de 
faalkansberekeningen in PC-Ring en/of omdat het falen kan gebeuren bij een vallende 
waterstand na hoogwater (zoals stabiliteit buitenwaarts). In dat laatste geval faalt de 
kering wel, maar is er geen gevaar voor overstroming omdat de waterstand reeds 
gedaald is. Wel kan het gebeuren dat er een overstroming plaats vindt door een 
tweede hoogwatergolf die kort op de eerste volgt waardoor er te weinig tijd is om 
tussentijds de schade te herstellen. De kans op zo’n situatie wordt zeer klein geacht. 

3.4 Berekende overstromingskansen 

VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen voor een dijkring. De veiligheids-
benadering 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 dijkring 40 is 1/840 
per jaar. Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in de dijk-
ring een overstroming plaatsvindt. Afhankelijk van de breslocatie(s) worden verschil-
lende delen van het dijkringgebied getroffen. In Tabel 8 zijn de faalkansen (kans per 
jaar) voor de verschillende faalmechanismen weergegeven. In de tabel zijn tevens de 
berekende faalkansen voor de verschillende faalmechanismen per riviersysteem (Waal 
en Maas) opgenomen. Deze faalkansen geven de kans weer dat in de Waaldijken en de 
Heerewaardense Maasdijk (Maas) een breslocatie ontstaat en een overstroming van 
het achterliggende gebied plaatsvindt. 
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Type  Faalmechanisme Faalkans per jaar 

waterkering  Waal Maas Totaal 

Dijk  Overloop en golfoverslag 1/3.000 1/2.900 1/2.100

 Macrostabiliteit binnenwaarts 1/144.000 - 1/144.000

 Opbarsten en piping 1/1.300 1/6.900 1/1.200

 Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam <1/1.000.000 1/118.000 1/118.000

Kunstwerk Overloop en golfoverslag - 1/3.000 1/3.000

 Niet sluiten - 1/58.000 1/58.000

 Onderloopsheid en achterloopsheid (piping) - 1/509.000 1/509.000

 Constructief falen - <1/1.000.000 <1/1.000.000

Overstromingskans 1/960 1/2.010 1/840

Tabel 8: Berekende faalkansen per faalmechanisme  

De overstromingskans voor dijkring 40 wordt grotendeels bepaald door de faalmecha-
nismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag. Er is geen sprake van één 
zwakke plek in de dijkring, maar er zijn verschillende vakken die bijdragen aan de 
overstromingskans. Het beeld is in hoofdlijnen consistent met het resultaat van de 
derde toetsronde en het beeld van de beheerder voor deze dijkring (paragraaf 3.4.2).  
 
Uit de tabel blijkt ook dat de gecombineerde faalkansen voor het faalmechanisme 
overloop en golfoverslag voor de dijken langs de Waal en de dijken (en kunstwerken) 
langs de Maas nagenoeg gelijk zijn, met respectievelijk berekende faalkansen van 
1/3.000 per jaar en 1/2.900 per jaar. Tegelijkertijd geldt dat de gecombineerde faal-
kans voor het faalmechanisme opbarsten en piping voor de dijkvakken langs de Waal 
met 1/1.300 per jaar groter is dan de gecombineerde faalkans voor ditzelfde faal-
mechanisme voor de dijkvakken langs de Maas (1/6.900 per jaar). De dijkvakken 
langs de Waal zijn daarmee bepalend voor de overstromingskans van dijkring 40. 
 
Figuur 22 geeft een overzicht van de procentuele bijdrage van de beschouwde faal-
mechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme voor de gehele dijk-
ring.  
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Figuur 22: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen. 

Bij Figuur 22 dient te worden opgemerkt dat de som van de faalkansen per faalmecha-
nisme (1/590 per jaar) door afhankelijkheden tussen de faalmechanismen niet exact 
gelijk is aan de berekende overstromingskans (1/840 per jaar). De bijdragen van de 
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faalmechanismen zijn daarom uitgedrukt als percentage van de som van de faalkansen 
per faalmechanisme, in plaats van als percentage van de overstromingskans. In 
Figuur 22 is de bijdrage van de faalkansen voor de faalmechanismen voor de kunst-
werken gecombineerd. 
 
In Figuur 23 is specifiek voor de kunstwerken een overzicht opgenomen van de pro-
centuele bijdragen van de verschillende faalmechanismen voor de kunstwerken aan de 
som van de faalkansen per faalmechanisme voor de kunstwerken. De resultaten voor 
de kunstwerken worden in een separaat document nader toegelicht [ref 3]. 
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Figuur 23: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen voor kunstwerken aan de 

som van de faalkansen voor de kunstwerken. 

Op basis van de kansbijdragen van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak 
en per kunstwerk faalkansen bepaald. Vervolgens zijn de kansbijdragen van de ver-
schillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de overstromingskans van de 
dijkring. Bij het combineren van de verschillende kansbijdragen wordt rekening gehou-
den met de eventuele afhankelijkheden tussen dijkvakken en kunstwerken. De resulta-
ten van de faalkansberekeningen voor de dijken en kunstwerken zijn weergegeven in 
Bijlage D. Indien op voorhand kon worden aangegeven dat de faalkans van een faal-
mechanisme op een bepaalde locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het bewuste vak 
en faalmechanisme geen faalkans berekend. 

3.4.2 Faalkansen dijken en vergelijking resultaten derde toetsronde 

In Tabel 9 zijn de faalkansen voor de vier beoordeelde faalmechanismen per dijkvak 
en het toetsoordeel uit de derde toetsronde weergegeven. In de tabel is ook de faal-
kans per dijkvak en de faalkans per faalmechanisme weergegeven (combinatie). De 
gecombineerde faalkans van alle dijkvakken en faalmechanismen geeft de faalkans 
voor dijkring 40 op basis van alleen de dijken, deze berekende faalkans is 1/860 per 
jaar. Daarnaast is in deze paragraaf per faalmechanisme een korte toelichting op de 
berekende kansen en de relatie met de resultaten uit de derde toetsronde. 
 
Overloop en golfoverslag 
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfover-
slag voor de dijkvakken van dijkring 40 langs de Maas en de Waal samen is 1/2.100 
per jaar. De berekende faalkansen voor de dijkvakken langs de Waal variëren tussen 
de 1/3.200 en 1/6.200 per jaar, langs de Maas varieert de faalkans tussen de 1/3.100 
en 1/8.200 per jaar. De berekende faalkansen zijn van een vergelijkbare ordegrootte. 
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 Vak Faalkans per jaar 

  Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Beschadiging bekleding 

en erosie dijklichaam 

Faalkans op 

vakniveau 

1 HA.0000.0700 1/4.900 - - <1/1.000.000 1/4.900 

2 HA.0700.1100 1/5.600 <1/1.000.000 1/61.000 - 1/5.200 

3 HA.1100.2200 1/5.400 1/140.000 1/3.600 - 1/2.300 

4 HA.2200.2440 1/4.600 - - - 1/4.600 

5 HA.2440.3500 1/3.200 - 1/11.000 - 1/2.600 

6 HA.3500.4000 1/6.200 - 1/4.400 - 1/2.700 

7 HA.4000.4900 1/4.600 - 1/4.100 <1/1.000.000 1/2.300 

8 HA.4900.5200 1/4.700 - - - 1/4.700 

9 HM.0000.0650 1/4.400 - 1/9.600 - 1/3.300 

10 HM.0650.1450 1/8.200 - <1/1.000.000 - 1/8.200 

11 HM.1450.2450 1/5.500 - - 1/480.000 1/5.400 

12 HM.2450.2930 1/6.400 - 1/54.000 - 1/6.000 

13 HM.2930.3690 1/3.100 - - - 1/3.100 

14 HM.3690.4330 1/4.700 - - - 1/4.700 

15 HM.4330.5000 1/3.600 - 1/34.000 - 1/3.300 

16 HM.5000.5600 1/3.300 - - 1/140.000 1/3.200 

17 HM.5600.5900 1/5.600 - - - 1/5.600 

18 HM.5900.6300 1/3.500 - - - 1/3.500 

Gecombineerde faalkans 1/2.100 1/144.000 1/1.200 1/118.000 1/860* 

* gecombineerde faalkans voor dijkvakken dijkring 40 (exclusief kunstwerken) 

██ oordeel derde toetsronde: onvoldoende / voldoet niet aan de norm (Bijlage E) [ref 14] 

Tabel 9: Berekende faalkansen voor de dijken die deel uitmaken van de categorie a-kering 
van dijkring 40 en het toetsresultaat uit de derde toetsronde. 

De Waaldijk heeft een strengere normfrequentie dan de Maasdijk (respectievelijk 
1/2.000 per jaar en 1/500 per jaar), daarom zou op dijkvakniveau een grotere faal-
kans te verwachten zijn voor de Maasdijk. Echter, de berekende faalkansen voor de 
dijkvakken van de Waal en de Maas zijn van dezelfde ordegrootte. Deze resultaten zijn 
in lijn met het verschil in toetsresultaat voor de Waal- en de Maasdijk uit de derde 
toetsronde waarin alle gedefinieerde profielen langs de Waaldijk zijn afgekeurd op 
overloop en golfoverslag, terwijl alle gedefinieerde profielen langs  de Maasdijk zijn 
goedgekeurd op overloop en golfoverslag (Tabel 9) (Bijlage E) [ref 14]. In de toetsing 
wordt voor overloop en golfoverslag gerekend met een vaste, veilige waarde van het 
kritiek overslagdebiet (bijv. 0,1 of 1 l/s/m), terwijl in VNK2 wordt gerekend met de 
CIRIA-sterktemodellering, waaruit een hoger kritiek overslagdebiet kan volgen. 
Daarnaast geldt dat de in de toetsing gehanteerde hydraulische belastingcondities 
(HR2006) enigszins kunnen afwijken van de binnen VNK2 gehanteerde 
belastingcondities (TMR2006). Gelet op deze factoren geven de berekende faalkansen 
een vergelijkbaar beeld van de sterkte van de waterkering als de resultaten van de 3e 
toetsronde. 
 
Opbarsten en piping 
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping 
voor alle beschouwde dijkvakken bedraagt 1/1.200 per jaar. Hiermee is het faal-
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mechanisme opbarsten en piping samen met het faalmechanisme overloop en golf-
overslag het bepalende faalmechanisme van dijkring 40. De gecombineerde faalkans 
voor het faalmechanisme opbarsten en piping wordt grotendeels bepaald door de faal-
kansen van de dijkvakken langs de Waal. De berekende faalkansen van de vakken 
langs de Waal variëren van 1/3.600 per jaar tot 1/61.000 per jaar, waarbij drie van de 
vijf geanalyseerde vakken een kans groter dan 1/5.000 per jaar hebben. Bij hoogwa-
tersituaties op de Waal treedt in het gebied veel kwel op. Dit leidt tot situaties waarbij 
de relatief laaggelegen delen van de dijkring onder water komen te staan. Hierdoor 
neemt het verval af, hetgeen de kans op optreden van het faalmechanisme opbarsten 
en piping reduceert. Bij de bepaling van de gepresenteerde faalkansen is deze situatie 
in rekening gebracht. 
 
De berekende faalkansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping langs de Maas 
zijn relatief klein: van 1/9.600 per jaar tot <1/1.000.000 per jaar. Het verval over de 
dijk is hier kleiner dan bij de dijken langs de Waal waardoor minder kwelweglengte be-
nodigd is. Dit beeld, voor zowel de dijken langs de Waal en de Maas, sluit aan bij de 
resultaten van de derde toetsronde (2010) (Bijlage E) [ref 14]. Voor de profielen 
HA010 tot HA016 en HA048 (Waaldijk), die in de derde toetsronde het oordeel ‘onvol-
doende / voldoet niet aan de norm’ hebben gekregen, zijn de grootste faalkansen be-
rekend (zie ook Tabel 9). Voor deze profielen is in de toetsing op basis van de reken-
regel van Bligh een kwelweglengte tekort geconstateerd. Overigens geldt dat een 
directe getalsmatige vergelijking van de resultaten van de toetsing en VNK2 niet 
mogelijk is door verschillen in de onderliggende systematiek en de rekenregels. Het 
gaat bij een vergelijking van de toetsresultaten en de resultaten van VNK2 dus hooguit 
om het algemene beeld, en zelfs dat is bij het faalmechanisme opbarsten en piping 
dikwijls lastig. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
De faalkansen voor de mechanismen afschuiven (MproStab) en opdrijven (MproLift) 
zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend [ref 2]. De berekende 
faalkansen zijn in PC-Ring meegenomen bij het berekenen van de overstromingskans 
van de dijkring. Voor dit faalmechanisme zijn faalkansen berekend voor twee vakken, 
beiden langs de Waal. De profielen zijn geselecteerd op basis van de resultaten van de 
tweede en derde toetsronde en in overleg met de beheerder. De berekende faalkansen 
zijn met 1/140.000 per jaar en <1/1.000.000 per jaar verwaarloosbaar klein. Deze 
resultaten worden als plausibel beoordeeld en sluiten aan bij de toetsing [ref 14]. 
 
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
De berekende faalkansen voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie 
dijklichaam zijn kleiner dan 1/1.000.000 per jaar voor twee van de vier geselecteerde 
dijkvakken. Voor de overige twee vakken worden faalkansen berekend van 1/480.000 
per jaar en 1/140.000 per jaar berekend. De grasbekleding voldoet voor de gehele 
dijkring aan de norm in de derde toetsronde (Tabel 9) (Bijlage E) [ref 14]. Dit is in lijn 
met de resultaten van de faalkansberekeningen.  
 
Wanneer het toetsoordeel uit de derde toetsronde wordt uitgesplitst naar de dijken 
langs de Waal en de dijken langs de Maas, blijkt dat alle dijkvakken langs de Waal 
voldoen aan de norm op het aspect grasbekleding volgens de generieke beoordeling. 
Voor een groot deel van de dijkvakken langs de Maas is een extra stap nodig geweest 
om tot een voldoende oordeel te komen. Deze dijkvakken zijn met de locatiespecifieke 
beoordeling goedgekeurd op basis van het filter “golfbelasting”. Dit verschil in beoor-
deling tussen de Heerewaardense Maasdijk en de Heerewaardense Afsluitdijk (Waal) is 
in lijn met de in de Tabel 9 gepresenteerde berekeningsresultaten. 

3.4.3 Faalkansen kunstwerken 

In dijkring 40 liggen 12 primaire kunstwerken (paragraaf 2.4). Van 5 kunstwerken 
(pijpleidingen) is op basis van de beschikbare informatie geconcludeerd dat de faal-
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kansbijdrage naar verwachting verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de overige 
faalkansen. Voor twee kunstwerken is een faalkansanalyse uitgevoerd in PC-Ring 
(Tabel 10). Dit betreft de kunstwerken Coupure Heerewaarden Straalbedrijf 1 en 
Uitwateringsduiker Heggeldijk (KW A). Daarnaast ligt in de dijkring een coupure 
(Coupure Heerewaarden Straalbedrijf 2) die nagenoeg gelijk is aan Coupure Straal-
bedrijf 1 en liggen in de dijkring nog vier uitwateringsduikers die nagenoeg gelijk zijn 
aan Uitwateringsduiker Heggeldijk (KW A). Deze kunstwerken zijn nagenoeg identiek 
aan elkaar. Hiervoor zijn geen separate faalkansanalyses en rapportages opgesteld. 
Deze kunstwerken zijn doorgerekend in PC-Ring op basis van de gegevens van de 
kunstwerken Coupure Straalbedrijf 1 en Uitwateringsduiker Heggeldijk (A). 
 
De beide coupures (straalbedrijf 1 en 2) leveren de grootste faalkans van 1/3.100 per 
jaar. De gecombineerde faalkans voor de kunstwerken in dijkring 40 is 1/2.800 per 
jaar (exclusief dijken). Voor meer details en achtergrondinformatie over de resultaten 
van de berekeningen voor kunstwerken wordt verwezen naar de losse kunstwerk-
rapportages [ref 22] [ref 23] en het overall kunstwerkenrapport [ref 3]. 
 

 Kunstwerk Faalkans per jaar 

  Overloop en 

golfoverslag

Betrouwbaar-

heid sluiten 

Onder- en 

achterloopsheid 

Constructief 

falen 

Faalkans 

kunstwerk

1 Coupure Heerewaarden 

straalbedrijf 1 

1/3.100 1/980.000 - - 1/3.100 

2 Coupure Heerewaarden 

straalbedrijf 2 

1/3.100 1/1.000.000 - - 1/3.100 

3 KW A: Uitwateringssluis  

(in Heggeldijk) 

- 1/100.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/98.900 

4 KW C: Uitwateringssluis  

(bij kerkhof) 

- 1/79.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/76.800 

5 KW E: Uitwateringssluis  

(bij boerderij voorne) 

- 1/75.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/72.200 

6 KW F: Duiker onder Van 

Heemstraweg 

- 1/71.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/68.400 

7 KW G: Duiker onder Van 

Heemstraweg 

- 1/70.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/68.200 

 Gecombineerde faalkans 1/3.000 1/58.000 1/509.000 <1/1.000.000 1/2.800* 

* gecombineerde faalkans voor kunstwerken dijkring 40 (exclusief dijken) 

Tabel 10: Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 40 

3.5 Dominante vakken en faalmechanismen 

In Tabel 11 is de top tien van vakken en kunstwerken weergegeven die de grootste 
bijdrage leveren aan de overstromingskans. Deze tabel is ontleend aan de tabel in 
Bijlage D waarin de berekende faalkansen voor de gehele dijkring zijn weergegeven.  
 
Geen van de dijkvakken en/of kunstwerken in dijkring 40 springt eruit. Dit betekent 
dat de berekende overstromingskans voor dijkring 40 niet het gevolg is van één of 
enkele zwakke plekken: de berekende faalkansen per dijkvak zijn tamelijk uniform 
verdeeld over de dijkring. 
 
Voor de 4 meest dominante dijkvakken geldt dat de relatief grote faalkans voor deze 
dijkvakken het resultaat is van een combinatie van een relatief grote faalkans voor het 
faalmechanisme overloop en golfoverslag in combinatie met een relatief grote faalkans 
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voor het faalmechanisme opbarsten en piping. De faalmechanismen macrostabiliteit 
binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam dragen niet of nauwe-
lijks bij aan de berekende faalkansen op vakniveau en op ringniveau. De faalkansen 
van de overige 6 dijkvakken, waarvan twee kunstwerken (coupures straalbedrijf 1 en 
2), worden bepaald door het faalmechanisme overloop en golfoverslag. 
 
De vier dijkvakken met de grootste bijdrage aan de totale overstromingskans voor de 
categorie a-keringen van dijkring 40 liggen zonder uitzondering langs de Waal. Dit is 
met name het gevolg van de combinatie van de faalkansen voor overloop en golfover-
slag en opbarsten en piping. De vier vakken met de grootste faalkansen voor alleen 
het faalmechanisme overloop en golfoverslag liggen langs de Maas. Dit is in lijn met de 
resultaten van de derde toetsronde (Tabel 9, Tabel 11, Bijlage E) [ref 14].  
 

Dijkvak 

/kunstwerk 

Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten 

en piping 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie dijklichaam 

Faalkans op 

vakniveau 

 

HA.1100.2200 1/5.400 1/140.000 1/3.600 - 1/2.300 

HA.4000.4900 1/4.600 - 1/4.100 <1/1.000.000 1/2.300 

HA.2440.3500 1/3.200 - 1/11.000 - 1/2.600 

HA.3500.4000 1/6.200 - 1/4.400 - 1/2.700 

HM.2930.3690 1/3.100 - - - 1/3.100 

VNK.40.01.0011 1/3.100 * 1/980.000 **   1/3.100 

VNK.40.01.0022 1/3.100 * 1/1.000.000 **   1/3.100 

HM.5000.5600 1/3.300 - - 1/140.000 1/3.200 

HM.0000.0650 1/4.400 - 1/9.600 - 1/3.300 

HM.4330.5000 1/3.600 - 1/34.000 - 1/3.300 

1 Coupure Heerewaarden straalbedrijf 1 
2 Coupure Heerewaarden straalbedrijf 2 
* Kunstwerk: faalmechanisme Overloop en golfoverslag 

** Kunstwerk: faalmechanisme Betrouwbaarheid Sluiting 

Tabel 11: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 40. 
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4 De gevolgen van overstromingen per ringdeel 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gevolgen van een doorbraak van de water-
keringen van dijkring 40 in termen van economische schade en aantallen slachtoffers, 
rekening houdend met diverse evacuatiescenario’s. 

4.1 Aanpak en uitgangspunten 

4.1.1 Algemeen 
De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de mate van blootstelling aan 
de overstroming en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten of personen. De bloot-
stelling is bepaald door middel van de zogenaamde bakjesmethode; er zijn geen over-
stromingsberekeningen uitgevoerd met modellen zoals Sobek. Bij de bakjesmethode 
wordt aangenomen dat het dijkringgebied snel overstroomt en dat, bij een doorbraak, 
binnendijks overal dezelfde waterstand optreedt als buitendijks bij de breslocatie.  
 
Door de HR 2006 toetspeil waterstanden en TMR 2006 decimeringhoogten met een 
bodemhoogtekaart te combineren zijn de overstromingspatronen en bijbehorende 
waterdiepten voor dijkring 40 bepaald. De schade en slachtoffers zijn vervolgens 
berekend met behulp HIS-SSM (versie 2.5) [ref 24]. 
 
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen 
afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de 
doorbraak plaatsvindt, beschouwt VNK2 meerdere mogelijke belastingcombinaties per 
ringdeel. In theorie zouden oneindig veel combinaties moeten worden beschouwd, 
maar in de praktijk is dat onmogelijk. Er is daarom per ringdeel alleen gekeken naar 
de gevolgen van een doorbraak bij het toetspeil (tp), toetspeil minus één decimering-
hoogte (tp-1d) en toetspeil plus één en twee keer de decimeringhoogte (tp+1d en 
tp+2d). Dijkring 40 kan zowel vanuit de Waal als vanuit de Maas overstromen. Voor 
beide riviersystemen heeft de dijkring een andere normfrequentie (zie ook paragraaf 
2.1.6). Voor dijkring 40 hebben de beschouwde waterstanden vanuit de Waal over-
schrijdingskansen van 1/200 per jaar, 1/2.000 per jaar, 1/20.000 per jaar. Vanuit de 
Maas zijn deze overschrijdingskansen 1/50 per jaar, 1/500 per jaar, 1/5.000 per jaar. 
 
Ten aanzien van de bevolkings- en schadegegevens gaat VNK2 uit van de situatie in 
2000, respectievelijk 2006. Omdat er na 2000 in het dijkringgebied geen grootschalige 
woningbouw heeft plaatsgevonden, is geen sprake van een wezenlijke vertekening van 
het beeld.  

4.1.2 Ringdelen 
Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor het overstromingsverloop 
vrijwel onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie. De overstromingsberekenin-
gen per ringdeel vormen de basis voor de beschrijving van de overstromingsscenario’s. 
Er zijn voor dijkringgebied 40 drie ringdelen gedefinieerd, twee langs de Maas en een 
langs de Waal (Figuur 24). De reden voor het hanteren van twee ringdelen langs de 
Maas, is dat het dijkringgebied in twee delen wordt gedeeld door het relatief hoog-
gelegen dorp Heerewaarden. Een overstroming vanuit de Maas in één van beide delen 
hoeft niet tot een overstroming van het gehele gebied te leiden (afhankelijk van de 
buitenwaterstand). Bij een overstroming vanuit de Waal wordt hoe dan ook het gehele 
gebied getroffen. Een nadere beschrijving van de ringdelen en een overzicht van de 
aan de ringdelen toegewezen dijkvakken is reeds weergegeven in paragraaf 2.3. De 
doorbraaklocaties zoals gehanteerd in de overstromingsberekeningen zijn gekozen ter 
hoogte van rivierkilometer 922 in de Waal, en de rivierkilometers 205 en 207 in de 
Maas. Deze locaties zijn zodanig gekozen dat bij een doorbraak van het ringdeel geen 
onderschatting ontstaat van de gevolgen van een dijkdoorbraak.  
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Figuur 24: Ringdelen en breslocaties dijkring 40. 

4.1.3 Verhoogde lijnelementen 
Bij de toepassing van het  bakjesmodel voor dijkring 40 is rekening gehouden met het 
hoger gelegen gebied in en rond het dorp Heerewaarden. Er zijn verder geen verhoog-
de lijnelementen aanwezig waarvan verwacht mag worden dat deze een wezenlijke 
invloed op het verloop van een overstroming zouden hebben. 

4.1.4 Evacuatie 
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers bij een overstroming zijn de mogelijkhe-
den voor (preventieve) evacuatie van belang. Nadat een bres is opgetreden kunnen 
mensen ook nog vluchten of worden geëvacueerd. Dit gedrag is echter onderdeel van 
de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze 
paragraaf alleen gesproken over preventieve evacuatie. In de praktijk wordt de effecti-
viteit van preventieve evacuaties echter beperkt door de geringe voorspelbaarheid van 
overstromingen, de capaciteit van de aanwezige infrastructuur en de condities waar-
onder een evacuatie moet worden uitgevoerd, zoals sociale onrust [ref 25].  
 
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal slacht-
offers te berekenen voor vier deelscenario’s [ref 26]. In Tabel 12 is een overzicht ge-
geven van de evacuatie-deelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen van 
voorkomen voor dijkringgebied 40. In dijkring 40 zijn voor ringdelen 1 en 2 andere 
evacuatiefracties en conditionele kansen gebruikt dan voor ringdeel 3; ringdelen 1 en 
2 worden vanuit de Maas bedreigd en ringdeel 3 vanuit de Waal. De evacuatiefracties 
drukken het deel van de bevolking uit dat preventief geëvacueerd kan worden. De 
conditionele kans is de kans dat bij een overstroming dat deel van de bevolking 
daadwerkelijk geëvacueerd wordt. Op basis van de kans van voorkomen kan voor elke 
overstroming een verwachtingswaarde worden berekend van de schade, het aantal 
slachtoffers en het aantal getroffenen.  
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 Evacuatie-deelscenario Evacuatiefractie (-) Conditionele kans (-)

Maas 

(ringdeel 1+2) 

1. Geen evacuatie 

 

0,00 0,10 

 

Overstroming 

kort van tevoren 

verwacht of 

onverwacht  
2. Ongeorganiseerde 

 evacuatie  

0,59 0,08 

 3. Ongeorganiseerde 

 evacuatie 

0,85 0,42 

 

Overstroming 

ruim van 

tevoren 

verwacht 
4. Georganiseerde 

 evacuatie 

0,90 0,40 

Waal 

(ringdeel 3) 

1. Geen evacuatie 

 

0,00 0,10 

 

Overstroming 

kort van tevoren 

verwacht of 

onverwacht  
2. Ongeorganiseerde 

 evacuatie  

0,59 0,04 

 3. Ongeorganiseerde 

 evacuatie 

0,80 0,26 

 

Overstroming 

ruim van 

tevoren 

verwacht 
4. Georganiseerde 

 evacuatie 

0,89 0,60 

Tabel 12: Evacuatiefracties en conditionele kansen voor vier verschillende evacuatie-
deelscenario’s voor de Waal en de Maas. 

De evacuatie-deelscenario’s hebben effect op het aantal te verwachten slachtoffers bij 
een overstroming, en (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen en 
goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst.  
 
Op basis van de getoonde conditionele kansen en evacuatiefracties is de verwachtings-
waarde van de evacuatiefractie berekend: deze zijn respectievelijk 0,76 en 0,77 per 
overstroming voor de Maas en de Waal. 

4.2 Resultaten overstromingsberekeningen per ringdeel 

De volgende subparagrafen beschrijven per ringdeel de waterdieptes en de gevolgen 
van de overstromingen. Per ringdeel zijn figuren weergegeven van de maximale water-
diepten die optreden. Deze figuren geven naast een indicatie van de waterdiepte ook 
inzicht in het overstroomd oppervlak. De schade is steeds afgerond op vijf miljoen 
euro en het aantal slachtoffers op vijf personen, op een enkele uitzondering na waar 
een groter detailniveau relevant is. Voor elke overstroming wordt een range in aantal-
len slachtoffers genoemd. Dit is het effect van de doorgerekende evacuatie-deelscena-
rio’s. Het minimum van de range is het verwachte slachtofferaantal bij een optimaal 
georganiseerde evacuatie (deelscenario 4), het maximum van de range is het 
verwachte slachtofferaantal wanneer geen evacuatie plaatsvindt (deelscenario 1). 
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4.2.1 Ringdeel 1: Doorbraaklocatie Maas km 205 
De breslocatie ligt aan de Maaszijde. De waterstanden waarmee gerekend is, behoren 
bij het meest bovenstrooms in de Maas gelegen punt naast dijkring 40, dit is Maas km 
205. De dorpskern van Heerewaarden ligt hoog waardoor deze bij een kleinere 
overschrijdingskans (tp-1d) compartimenterend werkt en alleen het gebied ten 
noorden van het dorp Heerewaarden overstroomt. De verwachte gevolgen in deze 
berekeningen zijn daarom beperkt. 
 
In de situatie met een grotere overschrijdingskans (tp en tp+1d) overstroomt de ge-
hele dijkring. De verwachte schade neemt daardoor toe met een factor 5. Het ver-
wacht aantal slachtoffers is in alle berekeningen vergelijkbaar (Figuur 25). 
 

 Overstromingspatroon en waterdiepte Schade [M€] Slachtoffers 
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Figuur 25: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 
doorbraak bij ringdeel 1 ter hoogte van Maas km 205. 
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4.2.2 Ringdeel 2: Doorbraaklocatie Maas km 207 
De breslocatie ligt in het zuiden aan de Maaszijde. De waterstanden waarmee gere-
kend is behoren bij Maas km 207. De dorpskern van Heerewaarden ligt hoog waardoor 
deze bij een kleinere overschrijdingskans (tp-1d) compartimenterend werkt en alleen 
het gebied ten zuiden van Heerewaarden overstroomt. De verwachte gevolgen zijn 
daarom beperkt. In de situatie met een grotere overschrijdingskans (tp en tp+1d) 
overstroomt de gehele dijkring. De verwachte schade neemt daardoor toe. Het 
verwacht aantal slachtoffers is in alle berekeningen vergelijkbaar (Figuur 26). 
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Figuur 26: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 
doorbraak bij ringdeel 2 ter hoogte van Maas km 207. 
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4.2.3 Ringdeel 3: Doorbraaklocatie Waal km 922 
De breslocatie ligt aan de Waalzijde. De waterstanden waarmee gerekend is behoren 
bij het bovenstrooms gelegen punt in de Waal naast dijkringdeel 40, dit is Waal km 
922. Bij alle drie de overschrijdingskansen overstroomt de gehele dijkring. (Figuur 27). 
De economische schade en vooral het aantal slachtoffers in de situatie met een 
buitenwaterstand van 1/20.000 per jaar is veel groter dan in de situatie met een 
buitenwaterstand van 1/2.000 per jaar (tp) dan bij 1/200 (tp-1d) voor de schade. De 
toename in aantallen slachtoffers komt met name omdat er grotere waterdiepten 
worden bereikt bij het hoger gelegen dorp Heerewaarden. 
 

 Overstromingspatroon en waterdiepte Schade [M€] Slachtoffers 
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Figuur 27: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een 
doorbraak bij ringdeel 3 ter hoogte van Waal km 922. 

4.2.4 Maximaal scenario 
Omdat de buitenwaterstand van de Waal enkele meters hoger is dan die vanuit Maas, 
de Waaldijken hoger zijn dan de Maasdijken en de gevolgen daardoor sterk bepaald 
worden door een overstroming vanuit de Waal, is dit scenario gelijk aan de tp+1d 
overstroming vanuit de Waal.  

Waterdiepte (m)
Geen water

0 - 0.2 m

0.2 - 0.5 m

0.5 - 1 m

1 - 1.5 m

1.5 - 2 m

2 - 3 m

> 3 m

Waterdiepte (m)
Geen water

0 - 0.2 m

0.2 - 0.5 m

0.5 - 1 m

1 - 1.5 m

1.5 - 2 m

2 - 3 m

> 3 m

Waterdiepte (m)
Geen water

0 - 0.2 m

0.2 - 0.5 m

0.5 - 1 m

1 - 1.5 m

1.5 - 2 m

2 - 3 m

> 3 m



 

 
 

55 

4.3 Overzicht resultaten overstromingsberekeningen 

De resultaten van de overstromingsberekeningen voor dijkringgebied 40 zijn per door-
braaklocatie samengevat in Tabel 13. Hieruit blijkt dat bij een doorbraak vanuit de 
Waal de gevolgen groter zijn dan in het geval van een doorbraak vanuit de Maas. 
 
Bij een waterstand met een overschrijdingsfrequentie die een factor 10 verschilt met 
het toetspeil (tp), neemt het verwacht aantal slachtoffers bij een doorbraak in ring-
deel 3 fors toe, omdat de waterdiepten in het dorp Heerewaarden toenemen. 
 

Buitenwaterstand Ring- 

deel 

Breslocatie 

 
 

tp-1d tp tp+1d 

1 Maas km 205 aantal slachtoffers 0 – 5 0 – 5 0 – 5 

  schade (miljoen €) 6 25 35 

2 Maas km 207 aantal slachtoffers 0 – 5 0 – 5 0 – 5 

  schade (miljoen €) 3 25 35 

3 Waal km 922 aantal slachtoffers 0 – 5 0 – 10 10 – 80 

  schade (miljoen €) 30 40 65 

Maximaal  Waal km 922 aantal slachtoffers 0 – 5 0 – 10 10 – 80 

scenario  schade (miljoen €) 30 40 65 

Tabel 13: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen. 

Niet alle overstromingsberekeningen zijn meegenomen in de verdere 
risicoberekeningen omdat zij relatief onwaarschijnlijk zijn. 
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5 Overstromingsscenario’s en scenariokansen 

Dit hoofdstuk beschrijft de scenariokansen voor verschillende overstromingsscenario’s 
van dijkring 40. De scenariokans is de kans op het optreden van een bepaald over-
stromingsverloop. De overstromingsscenario’s worden gebruikt bij de koppeling tussen 
de berekende faalkansen (hoofdstuk 3) met de gevolgen van een overstroming 
(hoofdstuk 4), voor het berekenen van de overstromingsrisico’s (hoofdstuk 6). 

5.1 Definitie overstromingsscenario’s 

5.1.1 Aanpak 

Elk overstromingsscenario wordt gevormd door een unieke combinatie van falende en 
niet-falende delen van de waterkering. In werkelijkheid is het aantal mogelijke scena-
rio’s nagenoeg oneindig. In VNK2 wordt een scenarioset samengesteld die representa-
tief is voor alle mogelijke scenario’s. De definitie van overstromingsscenario’s berust 
op de volgende aspecten: 
1. De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 2). 
2. De vraag of, en in welke mate, sprake is van een daling van de buitenwaterstand 

na het ontstaan van een bres ergens in de dijkring (ontlasten). 
3. De afhankelijkheid tussen de betrouwbaarheden van de verschillende ringdelen: bij 

grotere afhankelijkheden (en afwezigheid van ontlasten) neemt de kans op een 
meervoudige doorbraak toe. 

5.1.2 Ontlasten / geen ontlasten na een doorbraak 

Soms kan een bres in het ene ringdeel leiden tot een verlaging van de hydraulische 
belastingen op een ander ringdeel. In dat geval is er sprake van ontlasten. Dergelijke 
relaties tussen het faalgedrag van ringdelen zijn van belang voor het overstromings-
risico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere overstromings-
patronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2 worden drie 
basisgevallen onderscheiden: 
1. Geen ontlasten bij doorbraak. 
2. Ontlasten bij doorbraak, het zwakste vak faalt als eerste (zwakste schakel). 
3. Ontlasten bij doorbraak, het eerst belaste vak faalt als eerste (volgorde-effect). 
 
Over het algemeen geldt dat bij een doorbraak langs de grote rivieren een dusdanige 
daling van de waterstand te verwachten is dat de kans op een doorbraak op een 
andere locatie langs dezelfde rivier klein zal zijn. Voor dijkring 40 geldt echter dat het 
oppervlak/bergend vermogen van het dijkringgebied zeer beperkt is. De waterstands-
daling als gevolg van een doorbraak langs de Waal en/of de Maas van dijkring 40 zal 
over de lengte van de dijken in dijkring 40 beperkt zijn. Dit betekent dat langs zowel 
de Maas als de Waal geen ontlasten bij doorbraak valt te verwachten. Bij de bereke-
ning van de scenariokansen is daarom zowel langs de Maas als de Waal uitgegaan van 
geen ontlasten na een doorbraak. Hierdoor zijn langs de Waal en de Maas meerdere 
doorbraken tegelijkertijd mogelijk. 
 
Een doorbraak langs de Maas heeft geen invloed op de kans op een doorbraak langs 
de Waal en vice versa. Er kunnen dus meervoudige doorbraken optreden, waarbij een 
doorbraak optreedt langs de Maas en een doorbraak langs de Waal. Omdat al eerder is 
geconcludeerd dat geen sprake is van ontlasten langs de Waal en de Maas, is ook een 
drievoudige doorbraak mogelijk. Hiermee is rekening gehouden bij de definitie van de 
overstromingsscenario’s en de berekening van de scenariokansen. 
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5.2 Scenariokansen 

Voor alle mogelijke doorbraakscenario’s zijn met PC-Ring scenariokansen berekend 
volgens de standaard werkwijze binnen VNK2. Gegeven het feit dat voor dijkring 40 
drie ringdelen zijn gedefinieerd waarbij geen ontlasten optreedt en doordat een zekere 
correlatie bestaat tussen hoogwatersituaties op de Waal en hoogwatersituaties op de 
Maas [ref 28], zijn in totaal 7 scenario’s gedefinieerd (Tabel 14), waarvan 3 scenario’s 
met een enkelvoudige doorbraak (2 langs de Maas, 1 langs de Waal), 3 scenario’s met 
een dubbele doorbraak en een scenario met een drievoudige doorbraak. In de achter-
grondrapportage behorende bij dit rapport is de keuze voor de gekozen scenario’s 
nader toegelicht [ref 2]. 
 

Scenario Aantal Falend ringdeel Scenariokans Kans 

 doorbraken Waal Maas (per jaar) bijdrage 

3 1 Waal_km922 n.v.t. 1/1.400 58,6% 

1+2+3 3 Waal_km922 Maas_km205, Maas_km207 1/4.100 20,5% 

2+3 2 Waal_km922 Maas_km207 1/9.600 8,7% 

1+3 2 Waal_km922 Maas_km205 1/17.000 4,9% 

1+2 2 n.v.t. Maas_km205, Maas_km207 1/22.000 3,8% 

2 1 n.v.t. Maas_km207 1/31.000 2,7% 

1 1 n.v.t. Maas_km205 1/110.000 0,8% 

Ringkans    1/840 100,0% 

Tabel 14: Kans van voorkomen per doorbraakscenario. 

Uit Tabel 14 blijkt dat scenario 3 (enkele doorbraak langs de Waal) voor circa 60% 
bijdraagt aan de totale overstromingskans van dijkring 40. Dit is het gevolg van de 
relatief grote faalkansen voor de dijkvakken in dit ringdeel voor de faalmechanismen 
overloop en golfoverslag en opbarsten en piping (hoofdstuk 3).  
 
Het scenario met een drievoudige doorbraak (alle ringdelen falen) draagt voor circa 
20% bij aan de totale overstromingskans. Dit is opvallend omdat een drievoudige 
doorbraak in eerste instantie minder waarschijnlijk lijkt dan een enkelvoudige door-
braak. Omdat geen sprake is van ontlasten in dijkring 40 en voor de dijkvakken langs 
de Maas uniforme faalkansen zijn berekend bij een uniforme sterkte (zodat het lengte-
effect klein is), is een meervoudige doorbraak langs de Maas waarschijnlijker dan een 
enkelvoudige doorbraak. De kans dat beide ringdelen falen (1/22.000 jaar) is 
ongeveer gelijk aan de som van de kansen dat de afzonderlijke ringdelen falen 
(1/31.000 + 1/110.000 per jaar). Omdat de kans op hoogwater langs de Waal is 
gecorreleerd met de kans op hoogwater langs de Maas [ref 28] is de scenariokans van 
het drievoudige doorbraak scenario groter dan de kans op een meervoudige doorbraak 
langs de Maas waarbij geen sprake is van falen van de dijken langs de Waal. 
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6 Overstromingsrisico 

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

6.1 Koppeling scenariokansen en gevolgen 

Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de overstromingsscenario’s 
zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5 te combineren. In Tabel 15 zijn deze overstromings-
scenario’s met de daaraan gekoppelde overstromingsberekeningen weergegeven. Bij 
de selectie van de overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belasting-
condities waarbij het optreden van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk 
is. De belastingcondities, de waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt, 
zijn gebruikt om de koppeling te maken met de gevolgen van overstromingsscenario’s. 
Het ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten 
waarbij het overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolg-
berekening geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil.  
 
Deze aanpak is niet per definitie conservatief. Benadrukt wordt dat het onterecht is te 
veronderstellen dat een grotere nauwkeurigheid zou kunnen worden verkregen door 
voor elk scenario uit te gaan van een overstromingsberekening die exact hoort bij de 
waterstand waarbij het optreden van het scenario het meest waarschijnlijk is. Hetzelf-
de overstromingsscenario kan immers ook optreden bij gunstigere of ongunstigere 
(maar beide wel minder waarschijnlijke) omstandigheden. 
 

Scenario 

 

 

Aantal 

doorbraken 

 

Scenariokans

(per jaar) 

 

Falend 

ringdeel 

 

Overstromings 

berekening 

 

Overschrijdingskans

buitenwaterstand 

(per jaar) 

1 1 1/110.000 Maas_km205 RD01_tpp1d 1/5.000 

2 1 1/31.000 Maas_km207 RD02_tpp1d 1/5.000 

3 1 1/1.400 Waal_km922 RD03_tp 1/2.000 

1+2 2 1/22.000 Maas_km205 RD01_tpp1d 1/5.000 

   Maas_km207 RD02_tpp1d 1/5.000 

1+3 2 1/17.000 Maas_km205 RD01_tpp1d 1/5.000 

   Waal_km922 RD03_tp 1/2.000 

2+3 2 1/9.600 Maas_km207 RD02_tpp1d 1/5.000 

   Waal_km922 RD03_tp 1/2.000 

1+2+3 3 1/4.100 Maas_km205 RD01_tpp1d 1/5.000 

   Maas_km207 RD02_tpp1d 1/2.000 

   Waal_km922 RD03_tp 1/2.000 

Tabel 15: Koppeling overstromingsscenario’s en overstromingsberekeningen. 
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6.2 Overstromingsrisico  

Het overstromingsrisico is niet uit één getal, maar kan worden beschreven in de vorm 
van diverse risicomaten, zoals de verwachtingswaarde van de economische schade, de 
schadefunctie (FN-curve), de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers, het 
plaatsgebonden risico (PR), het lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico (FN-
curve). In deze paragraaf worden deze risicomaten voor dijkring 40 beschreven en 
geanalyseerd. 

6.2.1 Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 0,05 miljoen euro per 
jaar (50.000 euro per jaar). In Tabel 16 zijn de 7 gedefinieerde overstromings-
scenario’s weergegeven, voor een nadere specificatie van de gedefinieerde scenario’s 
wordt verwezen naar Tabel 14. In geval van een overstroming is de schade minimaal 
circa 35 miljoen euro, gemiddeld2 circa 42 miljoen euro en maximaal 65 miljoen euro.  
 

Scenario Scenario 
kans 
(per jaar) 

Kans 
bijdrage 

Cumula-
tieve kans-
bijdrage 

Economisch 
risico 
(€ / jaar) 

Bijdrage 
economisch 
risico 

Cumulatief 
economisch 
risico 

3 1/1.400 58,6% 58,6% 29.500 59,2% 59,2% 

1+2+3 1/4.100 20,5% 79,1% 10.400 20,8% 80,0% 

2+3 1/9.600 8,7% 87,8% 4.400 8,9% 88,9% 

1+3 1/17.000 4,9% 92,7% 2.500 5,0% 93,9% 

1+2 1/22.000 3,8% 96,5% 1.600 3,2% 97,1% 

2 1/31.000 2,7% 99,2% 1.100 2,3% 99,4% 

1 1/110.000 0,8% 100,0% 300 0,6% 100,0% 

Ringkans 1/840 100,0% - 49.800 100,0% -  

Tabel 16: Scenariokansen en economisch risico voor dijkring 40. 

Uit Tabel 16 blijkt dat het enkelvoudige overstromingsscenario langs de Waal (scena-
rio 3) voor circa 60% bijdraagt aan de totale overstromingskans en ook voor circa 
60% bijdraagt aan het economisch risico. Ook het overstromingsscenario 1+2+3 (drie-
voudige doorbraak, alle ringdelen falen) heeft met 21% nog een relatief grote bijdrage 
aan het economische risico. Dit is het gevolg van de grote kansbijdrage van het ring-
deel langs de Waal (paragraaf 5.2) aan de overstromingskans en de grote economi-
sche gevolgen van een doorbraak langs de Waal (paragraaf 4.3). Alle doorbraakscena-
rio’s waarin ringdeel 3 (Waaldijk) aanwezig is hebben dientengevolge een grote kans-
bijdrage en grote bijdrage aan het economisch risico. Een overstroming als gevolg van 
een doorbraak langs de Maas heeft minder grote gevolgen en is bovendien minder 
waarschijnlijk (zoals volgt uit de berekende faalkansen en scenariokansen). De scena-
rio’s waarin de ringdelen langs de Maas falen hebben dus ook een relatief kleine kans-
bijdrage en een kleine bijdrage aan het economisch risico voor dijkring 40. 
 
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade 
In Figuur 28 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de totale economische 
schade over het dijkringgebied weergegeven. De verwachtingswaarde van de totale 
economische schade is het grootst voor de kern Heerewaarden. Opvallend is de Van 
Heemstraweg die goed herkenbaar is in de figuur. Hier is de verwachtingswaarde van 
de schade maximaal 1.000 euro per jaar per hectare. Voor het overige deel van het 
dijkringgebied geldt dat de verwachtingswaarde van de schade maximaal 100 euro per 
jaar per hectare bedraagt. Dit betreft voornamelijk landelijk gebied. 

                                               
2  Verwachtingswaarde van het economisch risico gedeeld door de overstromingskans (0,05 miljoen euro per jaar / 

1/840 per jaar) 
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Figuur 28: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar. 

Schadefunctie 
Voor dijkring 40 is tevens een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft de 
kans per jaar dat een overstroming in dijkring 40 een bepaald schadebadrag veroor-
zaakt. De schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-curve. In Figuur 29 zijn de 
kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond voor dijkring 40. Elk 
punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald schadebedrag zal worden 
bereikt of overschreden.  
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Figuur 29: Overschrijdingskansen van de economische schade (FS-curve). 
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De punten in de FS-curve zijn de gedefineerde doorbraakscenario’s, uitgesplitst per 
evacuatie-deelscenario (evacuatie, geen evacuatie, etc.). Evacuatie heeft echter weinig 
invloed op de schade bij een overstroming. Voor dijkring 40 zijn in totaal 7 doorbraak-
scenario’s gedefinieerd met per doorbraakscenario 4 evacuatie-deelscenario’s, wat 
resulteert in 28 verschillende punten. 
 
Uit Figuur 29 blijkt dat de kans op tenminste 35 miljoen euro schade ongeveer gelijk is 
aan 1/840 per jaar (dit is de minimale schade die optreedt bij een overstroming). De 
kans op tenminste 42 miljoen euro schade is ongeveer 1/890 jaar. Dit is ook de maxi-
male schade die op kan treden in de beschouwde doorbraakscenario’s . Uit voorgaande 
blijkt dat het economisch risico sterk wordt gedomineerd door de kans op een over-
stroming vanuit de Waal. De schade is minimaal 35 miljoen euro en loopt vrij snel op 
naar 40 miljoen euro schade.  

6.2.2 Slachtofferrisico 

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,003 slachtoffers per jaar. In 
Tabel 17 is de bijdrage van de gedefinieerde scenario’s aan het slachtofferrisico weer-
gegeven. Uit de tabel blijkt dat het doorbraakscenario bij een enkelvoudige doorbraak 
langs de Waal (scenario 3) een bijdrage heeft van 61% aan het totale slachtofferrisico. 
Het doorbraakscenario met een drievoudige doorbraak (alle ringdelen falen) heeft een 
bijdrage van circa 21% aan het totale slachtofferrisico. Als er een overstroming op-
treedt, is het aantal slachtoffers minimaal 1, gemiddeld 2,5 en maximaal 12. 
 

Scenario Scenario 
kans 
(per jaar) 

Kans 
bijdrage 

Cumulatieve
kans 
bijdrage 

Slachtoffer 
risico 
(n / jaar) 

Bijdrage 
slachtoffer 
risico 

Cumulatief 
slachtoffer 
risico 

3 1/1.400 58,6% 58,80% 0,00194 61,0% 61,0% 

1+2+3 1/4.100 20,5% 79,20% 0,00068 21,4% 82,4% 

2+3 1/9.600 8,7% 87,90% 0,00029 9,1% 91,5% 

1+3 1/17.000 4,9% 92,80% 0,00016 5,2% 96,7% 

1+2 1/22.000 3,8% 96,50% 0,00006 1,7% 98,4% 

2 1/31.000 2,7% 99,20% 0,00004 1,2% 99,6% 

1 1/110.000 0,8% 100,00% 0,00001 0,4% 100,0% 

Ringkans 1/840 100,0%  0,00317 100,0%   

Tabel 17: Scenariokansen en slachtofferrisico voor dijkring 40. 

Uit Tabel 17 blijkt daarnaast dat de overstromingsscenario’s langs de Waal (met of 
zonder doorbraak langs de Maas) voor circa 93% bijdragen aan de totale overstro-
mingskans en voor circa 97% bijdragen aan het slachtofferrisico. Dit komt doordat de 
dijkvakken langs de Waal dominant zijn in de totale overstromingskans en bovendien 
de gevolgen van een doorbraak langs de Waal groter zijn dan de gevolgen van een 
doorbraak langs de Maas. 
 
 De bijdrage van de verschillende doorbraakscenario’s aan het slachtofferrisico geeft 
een zelfde beeld als de bijdrage van de scenario’s aan het economisch risico 
(Tabel 16). Dit is het gevolg van het feit dat de dijkring zich gedraagt als een bakje en 
de optredende stroomsnelheden en stijgsnelheden in de dijkring niet tot weinig 
variëren per doorbraakscenario. 
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Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde aantal slachtoffers 
In Figuur 30 is de verdeling van de verwachtingswaarde van het totaal aantal slacht-
offers over de dijkring weergegeven. De kern Heerewaarden valt op met een verwach-
tingswaarde tussen 0,0001 en 0,001 slachtoffers per jaar per hectare. Voor het overi-
ge deel van het dijkringgebied (op een uitzondering na) geldt dat de verwachtings-
waarde van het aantal slachtoffers per jaar zeer klein tot nul is (<0,00001 slachtoffers 
per jaar per hectare). Dit beeld komt overeen met wat verwacht mag worden op basis 
van de bevolkingsconcentraties. 
 

 
Figuur 30: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar per hectare. 

Plaatsgebonden risico 
In Figuur 31 is het plaatsgebonden risico (PR) voor dijkring 40 weergegeven. Het PR is 
de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een jaar continu op dezelfde 
plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming. In tegenstelling tot de 
verwachtingswaarde van het totaal aantal slachtoffers is het PR onafhankelijk van de 
aanwezige bevolking. Het PR wordt bepaald door de scenariokansen en de waterdiep-
te, stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffende plek 
kunnen ontstaan. In het PR is evacuatie buiten beschouwing gelaten.  
 
Uit Figuur 31 blijkt dat het PR in de hele dijkring relatief hoog is (groter dan 1/10.000 
per jaar). Alleen direct achter de keringen langs de Maas en in de kern Heerewaarden 
is deze kleiner (kleiner dan 1/100.000 per jaar). De waterdiepte is hier minder groot 
vanwege de relatief hoge ligging van de kern en het gebied direct achter de water-
keringen langs de Maas. Voor de relatief laag gelegen gebieden ten oosten en westen 
van het dorp Heerewaarden worden grote waterdiepten berekend na een dijkdoor-
braak (zie ook paragraaf 4.2). Deze grote waterdiepten komen tot uitdrukking in het 
berekende PR in deze delen van het dijkringgebied. 
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Figuur 31: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkring 40. 

Lokaal individueel risico 
Het lokaal individueel risico (LIR) is de kans per jaar dat een persoon die zich perma-
nent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een 
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve eva-
cuatie zijn meegenomen (Figuur 32). Het LIR is overal een factor 4,3 kleiner dan het 
PR. Deze factor volgt direct uit de verwachtingswaarde van de evacuatiefractie  
(1/(1-0,77)=4,3), zie paragraaf 4.1.4. 
 

 
Figuur 32: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkring 40. 
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Het LIR is vrijwel overal groter dan 1/100.000 per jaar (Figuur 32). Voor de kern 
Heerewaarden en direct achter de waterkeringen langs de Maas is het lokaal 
individueel risico kleiner dan 1/100.000 per jaar.  Voor de relatief laag gelegen 
gebieden ten oosten en westen van het dorp Heerewaarden worden grote 
waterdiepten berekend na een dijkdoorbraak (zie ook paragraaf 4.2). Deze grote 
waterdiepten komen tot uitdrukking in het berekende LIR in deze delen van het 
dijkringgebied. 
 
Groepsrisico 
Voor dijkring 40 is tevens het groepsrisico bepaald. Het groepsrisico geeft de kans op 
een ongeval, in dit geval een overstroming, met N of meer slachtoffers en wordt vaak 
weergegeven in een FN-curve. In de FN-curve in Figuur 33 zijn de kansen op over-
schrijding van bepaalde slachtofferaantallen getoond voor dijkring 40. Elk punt in de 
curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald slachtofferaantal zal worden bereikt of 
overschreden. In de berekening van het groepsrisico is het effect van evacuatie 
meegenomen. 
 
Uit de FN-curve blijkt dat de kans op ten minste 1 slachtoffer vrijwel gelijk is aan de 
overstromingskans van de dijkring (1/840 per jaar). De kans dat een groep van ten-
minste 5 personen het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/6.100 per 
jaar. De kans dat een groep van tenminste 12 personen (in hoofdstuk 9 afgerond tot 
10) het slachtoffer wordt van een overstroming is circa 1/8.900 per jaar. De kans dat 
er meer slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein.  
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Figuur 33: Overschrijdingskansen van het aantal slachtoffers (FN-curve). 

In Tabel 13 zijn enkele doorbraakscenario’s gepresenteerd met maximaal 80 
slachtoffers. Dit betreffen doorbraakscenario’s langs de Waal bij een buitenwaterstand 
van tp+1d en geen evacuatie. Deze doorbraakscenario’s komen echter niet terug in 
Figuur 33. In deze figuur is het maximum aantal slachtoffers circa 10. Dit wordt 
veroorzaakt doordat een dijkdoorbraak langs de Waal optreedt onder omstandigheden 
beneden of rond toetspeil (tp). Daardoor is in dergelijke gevallen altijd een gevolgsom 
behorend bij tp gekoppeld. Doordat de gevolgsom bij tp+1d niet gebruikt is, komt 
deze ook niet terug in de FN-curve in Figuur 33. 
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7 Gevoeligheidsanalyses 

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en 
risico’s voor de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De 
gevoeligheidsanalyses geven inzicht in het effect van rivierverruimende maatregelen, 
versterkingen of aanpassingen in het beheer. 

7.1 Selectie gevoeligheidsanalyses 

Voor dijkring 40 is een overstromingskans van 1/840 per jaar berekend, wat na com-
binatie met de gevolgen van een overstroming in termen van economische schade en 
slachtofferaantallen resulteert in een verwachtingswaarde voor het economisch risico 
van 0,05 miljoen euro per jaar (50.000 euro per jaar) en een verwachtingswaarde van 
het slachtofferrisico van 0,003 slachtoffers per jaar. De gevoeligheidsanalyses zoals 
gepresenteerd in dit hoofdstuk zijn gericht op het effect van diverse maatregelen op 
de berekende overstromingskans en op het effect van een combinatie van maatregelen 
op het overstromingsrisico. 
 
Overstromingskans na uitvoering PKB Ruimte voor de Rivier 
In 2006 heeft het kabinet de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier vast-
gesteld, ook wel kortweg PKB Ruimte voor de Rivier genoemd. De PKB Ruimte voor de 
Rivier heeft onder andere tot doel de afvoercapaciteit van de Rijntakken te vergroten 
tot 16.000 m3/s door het nemen van maatregelen in de rivier en/of de uiterwaarden. 
Deze maatregelen moeten leiden tot een verlaging van het MHW in 2015. Dit betekent 
dat de belastingen op de waterkeringen van onder andere dijkring 40 worden ver-
laagd. Om inzicht te krijgen in het effect van de maatregelen zoals vastgelegd in de 
PKB Ruimte voor de Rivier op de overstromingskansen, is een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. In deze analyse is de doelstelling (=waterstandseffect) van de Planolo-
gische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier meegenomen en wordt het effect 
hiervan op de overstromingskansen bepaald. 
 
Overstromingskans na gerichte maatregelen in de Heerewaardense Afsluitdijk 
In de periode tussen 1887 en 1904 werd de absolute scheiding tussen de Maas en de 
Waal gerealiseerd door onder andere de aanleg van de Heerewaardense Afsluitdijk. De 
functie van de Heerewaardense Afsluitdijk (Waal) is dus – naast bescherming bieden 
aan dijkring 40 – tevens het scheiden van de Maas en de Waal. Dijkring 40 is een 
relatief kleine dijkring, waarin nauwelijks berging mogelijk is. Bovendien is de kering 
langs  de Maas enkele meters lager dan de Heerewaardense Afsluitdijk. Indien in de 
Heerewaardense Afsluitdijk een bres ontstaat overstroomt dus niet alleen dijkring 40, 
maar wordt tevens de Maas extra belast. Het maatgevend debiet op de Maas is circa 
4.000 m3/s, terwijl het maatgevend debiet op de Waal circa 16.000 m3/s bedraagt. Bij 
een doorbraak vanaf de Waal naar de Maas, is het dus te verwachten dat een deel van 
het water van de Waal de Maas op zal stromen waarbij de Maas boven maatgevend 
debiet wordt belast. Als gevolg hiervan kunnen problemen ontstaan bij dijkringen 
langs de Maas, zowel stroomafwaarts van dijkring 40 als ook direct stroomopwaarts 
van dijkring 40 als gevolg van opstuwing. Investeren in de Heerewaardense Afsluitdijk 
ter reductie van de overstromingskans is vanuit deze optiek interessant.  
 
Investeringen in de waterkeringen langs de Maas, ter reductie van de faalkansen en 
het risico van dijkring 40, worden als weinig relevant beschouwd. De dijkvakken en 
kunstwerken in de Heerewaardense Maasdijk zijn niet bepalend voor de overstro-
mingskans van dijkring 40. Voor de Maas zijn daarnaast geen Ruimte voor de Rivier 
projecten voorzien en de effecten van de rivierverruimende maatregelen van het pro-
ject Maaswerken zijn onbekend. Voor de Maas zijn dan ook geen waterstandverlagen-
de maatregelen of faalkans reducerende maatregelen doorgerekend.  
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Op basis van bovenstaande beschouwing is in overleg met de verschillende betrokke-
nen (projectbureau, beheerder en provincie) gekozen voor het uitvoeren van de vol-
gende gevoeligheidsanalyses: 
• Gevoeligheidsanalyse I: Overstromingskans na uitvoering PKB Ruimte voor de 

Rivier; 
• Gevoeligheidsanalyse II: Overstromingskans na gerichte maatregelen in de 

Heerewaardense Afsluitdijk; 
• Gevoeligheidsanalyse III: Overstromingskans en overstromingsrisico na uitvoering 

PKB Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen in de Heerewaardense 
Afsluitdijk. 

 
Voor elke gevoeligheidsanalyse is steeds zowel de dijkring als geheel beschouwd en de 
Waaldijken van dijkring 40 in het bijzonder. Als referentie voor de diverse analyses 
dient de reeds bestaande overstromingskansberekening voor dijkring 40 en de faal-
kansberekening voor alleen de Waaldijken van dijkring 40 (hoofdstuk 6). De overstro-
mingskans voor de Waaldijken van dijkring 40 geeft niet de overstromingskans weer 
voor dijkring 40, maar de kans dat als gevolg van een hoogwatersituatie op de Waal 
een bres ontstaat in het deel van de Heerewaardense Afsluitdijk dat onderdeel is van 
dijkring 40 en als gevolg daarvan het gebied ten zuiden van dijkring 40 extra wordt 
belast. De overstromingskans van de Waaldijk heeft alleen betrekking op het deel van 
de Heerewaardense Afsluitdijk dat deel uitmaakt van dijkring 40. Het overige deel van 
de Heerewaardense Afsluitdijk, gelegen tussen dijkring 40 en dijkring 38 (Bommeler-
waard) is hierin niet beschouwd. In de volgende paragrafen zijn de genoemde gevoe-
ligheidsanalyses verder uitgewerkt. 
 

7.2 Gevoeligheidsanalyse I: Overstromingskans na Ruimte voor de Rivier 

Langs de Waal is een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze projecten 
moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende omstandigheden lager 
worden. Het doel van de PKB Ruimte voor de Rivier (RvdR) [ref 29] is om de maatge-
vende waterstanden dusdanig te verlagen dat deze overeenkomen met de Hydrauli-
sche Randvoorwaarden 1996 (HR1996). Het verschil in waterstand tussen de HR2006 
[ref 17] en HR1996 [ref 18] is in de orde van 0,15 m tot 0,25 m langs de waterkerin-
gen van dijkring 40 (Tabel 18). Hierbij worden eventuele effecten door verschillen in 
de modellering tussen HR2006 en HR1996 buiten beschouwing gelaten. 
 

Kilometerraai Toetspeil (1/2000 per jaar) Doel RvdR 

 

HR2006 

[m+NAP] 

HR1996 

[m+NAP] 

Verschil 

[m] 

922 10,80 10,60 -0,20 

923 10,60 10,40 -0,20 

924 10,50 10,25 -0,25 

925 10,30 10,15 -0,15 

Tabel 18: Toetspeilen HR2006 en HR1996 Waal. 

De beoogde waterstandsverlaging wordt gerealiseerd met lokale ingrepen. De stuw-
krommen die deze ingrepen veroorzaken moeten ertoe leiden dat de waterstand over 
het hele traject wordt verlaagd tot de HR1996 waterstand. Door deze ingrepen kan de 
waterstand lokaal onder de HR1996 komen te liggen. Omdat het effect van de ingre-
pen echter niet zeker is, is voor de berekeningen niet uitgegaan van lokale waterstan-
den, maar van de globale doelstelling van de PKB Ruimte voor de Rivier om de water-
standen te verlagen tot de HR1996.  
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De Heerewaardense Maasdijk is buiten beschouwing gelaten. Voor de Maas zijn geen 
Ruimte voor de Rivier projecten voorzien en de effecten van de rivierverruimende 
maatregelen van het project Maaswerken zijn onbekend. Bovendien geldt dat de 
HR2006 voor de Maas gunstiger is dan de HR1996 (Tabel 19). 
 

Kilometerraai Toetspeil (1/500 per jaar) 

 

HR2006 

[m+NAP] 

HR1996 

[m+NAP] 

205 6,9 7,20 

206 6,9 7,15 

207 6,9 7,10 

208 6,8 7,05 

Tabel 19: Toetspeilen HR2006 en HR1996 Maas. 

Waterstandstatistiek 
De effecten van de PKB Ruimte voor de Rivier bestaan uit een waterstandsverlaging. 
De waterstandsverlaging is per rivierkilometer afgeleid uit de HR2006 en de HR1996. 
Deze waterstandstatistiek is echter niet conform de HR1996, deze is nog gekoppeld 
aan de TMR2006. Hierdoor zijn de resultaten van de berekeningen een indicatie van de 
mogelijke gevolgen van de PKB Ruimte voor de Rivier en daarom dienen de resultaten 
ook als zodanig te worden beschouwd.  
 
Resultaten waterstandsverlaging 
In Tabel 20 zijn de faalkansen per faalmechanisme (overloop en golfoverslag en 
opbarsten en piping) en per dijkvak weergegeven voor die dijkvakken waar een water-
standsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier is meegenomen. In de-
ze tabel zijn de oorspronkelijke faalkansen en de faalkansen na Ruimte voor de Rivier 
maatregelen opgenomen. Er is voor gekozen om alleen de dominante faalmechanis-
men overloop en golfoverslag en opbarsten en piping te presenteren, de andere twee 
faalmechanismen (beschadiging bekleding erosie dijklichaam en stabiliteit binnen-
waarts) zijn niet maatgevend en zijn voor slechts een beperkt aantal dijkvakken rele-
vant. De kansen voor de dijkvakken langs de Maas en de kunstwerken wijzigen niet, 
de maatregelen in het kader Ruimte voor de Rivier hebben alleen effect op de water-
keringen langs de Waal. 
 
Uit Tabel 20 blijkt dat de faalkansen van de dijkvakken langs de Waal als gevolg van 
de berekeningen met een waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor 
de Rivier kleiner worden. Over het algemeen geldt dat de faalkansen verbeteren met 
circa een factor 2. De verandering is onder andere afhankelijk van de lokale water-
standsverlaging en de omstandigheden waaronder een vak faalt in de oorspronkelijke 
berekeningen. Een dijkvak met een relatief grote faalkans faalt zeer waarschijnlijk bij 
een waterstand ruim lager dan maatgevend hoogwater (MHW). Een verlaging van de 
waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier zal dan van beperkte in-
vloed zijn op de berekende faalkansen. Dit is terug te zien voor het faalmechanisme 
opbarsten en piping (Tabel 20), waar de faalkansen op vakniveau verbeteren met een 
factor 1,5 tot 1,8, terwijl de faalkansen voor het faalmechanisme overloop en 
golfoverslag op vakniveau verbeteren met een factor 1,7 tot 2,4.  
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Overloop en golfoverslag Opbarsten en piping 

Vak 

Oorspronkelijke 

Faalkansen 

(per jaar) 

Faalkansen 

na RvdR 

(per jaar) 

Faalkans 

reductie 

Oorspronkelijke 

Faalkansen 

(per jaar) 

Faalkansen 

na RvdR 

(per jaar) 

Faalkans 

reductie 

HA.0000.0700 1/4.900 1/9.500 1,9 - - - 

HA.0700.1100 1/5.600 1/11.000 2,0 1/63.000 1/100.000 1,6 

HA.1100.2200 1/5.400 1/10.000 1,9 1/3.600 1/5.500 1,5 

HA.2200.2440 1/4.600 1/8.800 1,9 - - - 

HA.2440.3500 1/3.200 1/6.600 2,1 1/11.000 1/19.000 1,7 

HA.3500.4000 1/6.200 1/14.000 2,3 1/4.400 1/7.900 1,8 

HA.4000.4900 1/4.600 1/11.000 2,4 1/4.100 1/7.200 1,8 

HA.4900.5200 1/4.700 1/7.800 1,7 - - - 

Totaal (Waal) 1/3.000 1/6.100 2,0 1/1.300 1/2.200 1,7 

Tabel 20: Faalkansen voor en na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen per 
faalmechanisme (overloop en golfoverslag en opbarsten en piping) per dijkvak. 

De verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier is klei-
ner dan de decimeringhoogte op de Waal langs de Heerewaardense Afsluitdijk. De de-
cimeringhoogte wordt gedefinieerd als het absolute verschil in hoogte tussen het toet-
speil (MHW) en een waterstand met een overschrijdingsfrequentie die 10 keer hoger of 
lager is dan die van het toetspeil. De decimeringhoogte op de Waal langs de Heere-
waardense Afsluitdijk is circa 89 cm, terwijl de verlaging van de waterstand zoals be-
doeld in de PKB Ruimte voor de Rivier 15 tot 25 cm is. Dit verklaart tevens de geringe 
daling van de in Tabel 20 gepresenteerde faalkansen voor de faalmechanismen 
overloop en golfoverslag en opbarsten en piping.  
 
Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier 
Voor dijkring 40 is een overstromingskans van 1/840 per jaar berekend (Tabel 21). 
Wanneer de PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen worden uitgevoerd wordt een 
overstromingskans van 1/1.200 per jaar berekend (afname met een factor 1,4).  
 

Type 

waterkering 

 

Faalmechanisme 

 

 

Oorspronkelijke 

Faalkansen 

(per jaar) 

Faalkansen  

na RvdR 

(per jaar) 

Faalkans 

reductie 

 

Dijk  Overloop en golfoverslag 1/2.100 1/2.700 1,3 

 Macrostabiliteit binnenwaarts 1/144.000 1/280.000 1,9 

 Opbarsten en piping 1/1.200 1/1.800 1,5 

 Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/118.000 1/118.000 1,0 

Kunstwerk Overloop en golfoverslag 1/3.000 1/3.000 n.v.t. 

 Niet sluiten 1/58.000 1/58.000 n.v.t. 

 Onderloopsheid en achterloopsheid (piping) 1/509.000 1/509.000 n.v.t. 

 Constructief falen <1/1.000.000 <1/1.000.000 n.v.t. 

Overstromingskans 1/840 1/1.200 1,4 

Tabel 21: Berekende faalkansen (per jaar) en de overstromingskans (dijkring 40). 
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Voor de Heerewaardense Afsluitdijk (Tabel 22) neemt de berekende overstromings-
kans af van 1/960 per jaar naar 1/1.600 per jaar. Deze verandering in overstromings-
kans is het gevolg van een verandering van de faalkansen voor de faalmechanismen 
overloop en golfoverslag en opbarsten en piping. 
 

Type 

waterkering 

 

Faalmechanisme 

 

 

Oorspronkelijke 

Faalkansen 

(per jaar) 

Faalkansen  

na RvdR 

(per jaar) 

Faalkans 

reductie 

 

Dijk  Overloop en golfoverslag 1/3.000 1/6.100 2,0 

 Macrostabiliteit binnenwaarts 1/144.000 1/280.000 1,9 

 Opbarsten en piping 1/1.300 1/2.200 1,7 

 Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam <1/1.000.000 <1/1.000.000 1,8 

Kunstwerk Overloop en golfoverslag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Niet sluiten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Onderloopsheid en achterloopsheid (piping) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Constructief falen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Faalkans Heerewaardense Afsluitdijk 1/960 1/1.600 1,7 

Tabel 22: Berekende faalkansen en de overstromingskans (Heerewaardense Afsluitdijk). 

De berekende faalkansen en de berekende overstromingskans als gevolg van een 
waterstandsverlaging zoals bedoeld in de PKB Ruimte voor de Rivier zijn bijna een 
factor 2 kleiner. De maatregelen zoals vastgesteld in de PKB Ruimte voor de Rivier 
leiden dus tot een kleinere overstromingskans voor dijkring 40. 

7.3 Gevoeligheidsanalyse II: Overstromingskans na gerichte maatregelen 

De overstromingskans van de categorie a-keringen van dijkring 40 is door middel van 
gerichte maatregelen te verkleinen. Bij elke verbetering wordt de faalkans voor een 
faalmechanisme in een vak tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht. De volgor-
de van de verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met zo min mogelijk 
maatregelen zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dit is een efficiënte strategie zolang 
geen grote verschillen bestaan tussen de kosten van versterkingen op verschillende lo-
caties. Het effect van gerichte ingrepen in de waterkeringen van dijkring 40 is bepaald 
voor de overstromingskans van dijkring 40 als geheel en voor de overstromingskans 
van alleen de Heerewaardense Afsluitdijk vanuit de functie van deze waterkering als 
scheidend element tussen de Waal en de Maas. 

7.3.1 Overstromingskans dijkring 40 

Voor het bepalen van het effect van gerichte ingrepen in de waterkeringen van dijkring 
40 op de overstromingskans van dijkring 40 is beoordeeld welke delen van de water-
keringen de grootste bijdrage leveren aan de totale overstromingskans voor dijkring 
40. Dit blijken met name dijkvakken langs de Waal te zijn, waar voor de faalmechanis-
men opbarsten en piping en overloop en golfoverslag relatief grote faalkansen worden 
berekend (hoofdstuk 3). Op basis van de resultaten van de faalkansberekeningen zijn 
vervolgens 5 vakken geselecteerd die de grootste bijdrage leveren aan de totale over-
stromingskans èn waar de faalmechanismen opbarsten en piping of overloop en golf-
overslag de dominante faalmechanismen zijn. Voor deze vakken is de faalkans voor 
het betreffende mechanisme tot een verwaarloosbaar kleine waarde teruggebracht. 
Vervolgens is steeds opnieuw de overstromingskans berekend (Tabel 23). De resulta-
ten gepresenteerd in Tabel 23 zijn gevisualiseerd in Figuur 34. 
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 Stap Dijkvak Faalmechanisme Overstromingskans
(per jaar) 

Faalkans 
reductie 

0 - - 1/840 - 

1 HA.1100.2200 Opbarsten en piping 1/970 1,2 

2 HA.4000.4900 Opbarsten en piping 1/1.200 1,4 

3 HA.3500.4000 Opbarsten en piping 1/1.500 1,8 

4 HA.2440.3500 Overloop en golfoverslag 1/1.600 1,9 

5 HM.2930.3690 Overloop en golfoverslag 1/1.600 1,9 

Tabel 23: Overstromingskans dijkring 40 na gerichte maatregelen. 

Uit Tabel 23 blijkt dat voor de eerste 3 ingrepen elke ingreep in de waterkering weer 
leidt tot een significant kleinere overstromingskans. De overstromingskans kan worden 
verkleind van 1/840 per jaar tot 1/1.500 per jaar door gerichte maatregelen te nemen 
in de 3 dijkvakken waar de grootste faalkansen zijn berekend voor het faalmechanis-
me opbarsten en piping. Deze dijkvakken zijn onderdeel van de Waaldijken. In de 
tabel is tevens de faalkansreductiefactor weergegeven. Voor een reductie van de faal-
kans met een factor 2 dienen minimaal 4 dijkvakken te worden verbeterd, wat in dit 
geval overeenkomt met circa 3,5 km dijkversterking van de Waaldijken over een totale 
lengte van circa 5,5 km. Door deze ingrepen is het faalmechanisme opbarsten en 
piping dan niet langer dominant in de dijkring, en is het mechanisme overloop en 
golfoverslag maatgevend geworden. Tevens worden nu ook dijkvakken langs de Maas 
dominant.  
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Figuur 34: Overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor het 

daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

In Figuur 35 zijn vervolgens per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond 
tussen de faalkansen per faalmechanisme (zie Bijlage H voor een overzicht van de be-
rekende faalkansen per verbeterstap). Uit de figuur blijkt dat als gevolg van de verbe-
teringen de bijdrage aan de overstromingskans van het faalmechanisme opbarsten en 
piping afneemt. De faalkansbijdrage van dit mechanisme neemt als gevolg van de 
eerste 3 verbeteringen af van circa 50% naar 22%. De bijdrage van de overige faal-
mechanismen (inclusief kunstwerken) neemt als gevolg daarvan toe. Bij het faalme-
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chanisme overloop en golfoverslag is de procentuele toename het grootst. De relatieve 
bijdrage van dit faalmechanisme aan de totale overstromingskans neemt als gevolg 
van de eerste 3 ingrepen toe van 28% tot 43%. De veranderingen zijn het sterkst voor 
de faalmechanismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag omdat deze faal-
mechanismen sterk bepalend zijn voor de overstromingskans van dijkring 40. 
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Figuur 35: Procentuele verhouding tussen faalkansen per faalmechanisme voor dijkring 40. 

Als gevolg van de volgende verbeteringen (4 en 5), gericht op het faalmechanisme 
overloop en golfoverslag, wijzigt de faalkansbijdrage per faalmechanisme niet signifi-
cant (Figuur 35). De faalkansbijdragen van de faalmechanismen overloop en golfover-
slag, macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten en piping en beschadiging bekleding en 
erosie dijklichaam (inclusief kunstwerken) van de dijkvakken die hierna als slechtste 
kunnen worden aangewezen zijn steeds van een vergelijkbare ordegrootte. Wanneer 
het ‘slechtste’ dijkvak wordt verbeterd is een volgende dijkvak met een vergelijkbare 
faalkans maatgevend, de overstromingskans van de ring in zijn geheel neemt daar-
door niet significant af. Om toch tot een significante verlaging van de overstromings-
kans te komen is dan een relatief grote ingreep nodig waarbij meerdere dijkvakken 
worden verbeterd op meerdere faalmechanismen langs de Waal en langs de Maas. 

7.3.2 Faalkans Heerewaardense Afsluitdijk 

Voor het bepalen van het effect van gerichte ingrepen in de Waaldijken op de faalkans 
van het deel van de Heerewaardense Afsluitdijk van dijkring 40 (Waaldijk) is beoor-
deeld welke delen van deze waterkering de grootste bijdrage leveren aan de faalkans 
van de Waaldijken. Op basis van de resultaten van de faalkansberekeningen (hoofd-
stuk 3) zijn hier 5 vakken geselecteerd die de grootste bijdrage leveren aan de faal-
kans van de Heerewaardense Afsluitdijk. Dit zijn dezelfde dijkvakken en faalmecha-
nismen (overloop en golfoverslag en opbarsten en piping) die de grootste bijdrage 
leveren aan de overstromingskans van dijkring 40. Voor de geselecteerde vakken zijn 
de faalkansen voor de bepalende faalmechanismen per vak (en dus per ingreep) tot 
een verwaarloosbare waarde teruggebracht. Vervolgens is steeds opnieuw de faalkans 
berekend. Het resultaat is weergegeven in Figuur 36. 
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Figuur 36: De faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk (Waal) als functie van het aantal 

vakken waarin de faalkans voor het daar dominante faalmechanisme tot een 
verwaarloosbare omvang is teruggebracht. 

Uit Figuur 36 blijkt dat voor de eerste 3 ingrepen elke ingreep in de waterkering weer 
leidt tot een significante verlaging van de faalkans. De faalkans van de Heerewaarden-
se Afsluitdijk kan worden verkleind van 1/960 per jaar naar 1/2.400 per jaar door ge-
richte maatregelen te nemen in de drie dijkvakken waar de grootste faalkansen zijn 
berekend voor het faalmechanisme opbarsten en piping (zie Tabel 24). Deze dijkvak-
ken zijn dezelfde dijkvakken en faalmechanismen als gepresenteerd in Figuur 34. In 
Tabel 24 is tevens de faalkansreductiefactor weergegeven. Voor een reductie van de 
faalkans met een factor 2,5 dienen minimaal 3 dijkvakken te worden aangepast, wat in 
dit geval overeenkomt met circa 2,5 km dijkversterking van de Heerewaardense 
Afsluitdijk over een totale lengte van de Heerewaardense Aflsuitdijk van circa 5,5 km.  
 

Stap Dijkvak Faalmechanisme Faalkans 
(per jaar) 

Faalkans-
reductie 

0 - - 1/960 - 

1 HA.1100.2200 Opbarsten en piping 1/1.200 1,2 

2 HA.4000.4900 Opbarsten en piping 1/1.500 1,6 

3 HA.3500.4000 Opbarsten en piping 1/2.400 2,5 

4 HA.2440.3500 Overloop en golfoverslag 1/3.000 3,1 

5 HA.4000.4900 Overloop en golfoverslag 1/3.000 3,2 

Tabel 24: Overstromingskans Heerewaardense Afsluitdijk na gerichte maatregelen. 

De faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk kan nog verder worden gerduceerd 
door gericht maatregelen te treffen voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag. 
Met verbetering 4, en in mindere mate 5, kan de faalkans van de Heerewaardense 
Afsluitdijk verder worden gereduceerd tot circa 1/3.000 per jaar. Dit komt overeen 
met een reductie van de faalkans met een factor 3. Hiervoor dient circa 3,5 km dijk te 
worden versterkt over een totale lengte van de Heerewaardense Afsluitdijk van circa 
5,5 km. 
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Figuur 37: Procentuele verhouding tussen faalkansen per faalmechanisme voor Heerewaardense 

Afsluitdijk. 

In Figuur 37 zijn per verbeterstap de procentuele verhoudingen getoond tussen de 
faalkansen per faalmechanisme (zie Bijlage H voor een overzicht van de berekende 
faalkansen per verbeterstap). Uit de figuur blijkt dat de bijdrage aan de overstro-
mingskans van het faalmechanisme opbarsten en piping afneemt als gevolg van de 
verbeteringen. De faalkansbijdrage van dit mechanisme neemt als gevolg van de 
eerste 3 verbeteringen af van circa 70% naar 24%. De bijdrage van de overige faal-
mechanismen neemt als gevolg daarvan toe. Bij het faalmechanisme overloop en golf-
overslag is de procentuele toename het grootst. De bijdrage van dit faalmechanisme 
aan de faalkans neemt als gevolg van de eerste 3 ingrepen toe van 30% tot 74%. De 
veranderingen zijn het sterkst voor de faalmechanismen opbarsten en piping en 
overloop en golfoverslag omdat deze faalmechanismen sterk bepalend zijn voor de 
faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk. 
 
Als gevolg van de volgende verbeteringen (4 en 5), gericht op het faalmechanisme 
overloop en golfoverslag, wijzigt de faalkansbijdrage per faalmechanisme niet signifi-
cant (Figuur 37). De faalkansbijdragen van de faalmechanismen overloop en golfover-
slag, macrostabiliteit binnenwaarts, opbarsten en piping en beschadiging bekleding en 
erosie dijklichaam (inclusief de kunstwerken) van de dijkvakken die hierna als slechts-
te kunnen worden aangewezen zijn steeds van een vergelijkbare orde grootte. Wan-
neer het ‘slechtste’ dijkvak wordt verbeterd is een volgende dijkvak met een vergelijk-
bare faalkans maatgevend, de overstromingskans van de ring in zijn geheel neemt 
daardoor niet significant af. Om toch tot een significante verlaging van de overstro-
mingskans te komen is dan een relatief grote ingreep nodig waarbij meerdere dijk-
vakken worden verbeterd op meerdere faalmechanismen. 
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7.4 Gevoeligheidsanalyse III: Overstromingskans en overstromingsrisico na 
combinatie maatregelen 

In deze paragraaf is het effect bepaald op de overstromingskans en het overstro-
mingsrisico van een combinatie van Ruimte voor de Rivier maatregelen, die de belas-
ting op de waterkeringen beïnvloeden, en enkele gerichte additionele maatregelen in 
de Waaldijken, die de faalkans van delen van de waterkering beïnvloeden. De Ruimte 
voor de Rivier maatregelen zijn maatregelen die momenteel in uitvoering zijn en waar-
van dus zeker is dat deze maatregelen worden gerealiseerd. Dit zorgt in principe voor 
een nieuwe uitgangssituatie. Door de Ruimte voor de Rivier maatregelen en eventuele 
gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken wordt vooruitgelopen op deze 
nieuwe situatie. 

7.4.1 Overstromingskans na combinatie van maatregelen 

Voor de bepaling van het effect van deze combinatie van maatregelen wordt uitgegaan 
de situatie waarbij de drie dijkvakken van de Heerewaardense Afsluitdijk met de groot-
ste faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping zijn verbeterd (Tabel 23 en 
Tabel 24). Voor deze vakken is de faalkans voor dit mechanisme per vak (en dus per 
ingreep) tot een verwaarloosbaar kleine waarde teruggebracht. Daarnaast wordt de 
voorziene waterstandsdaling als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen in 
de berekeningen meegenomen (Tabel 18). Ook hier is het effect van beide type maat-
regelen bepaald voor de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 40 
als geheel en voor alleen de Heerewaardense Afsluitdijk vanuit de functie van deze 
waterkering als scheidend element tussen de Waal en de Maas. De resultaten van de 
(combinatie van) maatregelen zijn weergegeven in Tabel 25. 
 

Maatregel Locatie / dijkvak Overstromingskans (per jaar) 

  Dijkring 40 Heerewaardense 
Afsluitdijk 

Referentie - 1/840 1/960 

Programma  

Ruimte voor de Rivier 

Waal 1/1.200 1/1.600 

Dijkversterking t.a.v. 

faalmechanisme 

Opbarsten en piping 

Heerewaardense Afsluitdijk: 

HA.1100.2200, HA.4000.4900, 

HA.3500.4000 (Waal) 

1/1.500 1/2.400 

Combinatie - 1/1.900 1/4.500 

Tabel 25: Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen. 

Uit Tabel 25 blijkt dat de combinatie van enkele ingrepen in de Waaldijken ten aanzien 
van faalmechanisme opbarsten en piping en de reeds voorziene maatregelen in het 
kader van Ruimte voor de Rivier leiden tot een afname van de overstromingskans van 
dijkring 40 van 1/840 per jaar naar 1/1.900 per jaar en een afname van de overstro-
mingskans van de Waaldijken van dijkring 40 van 1/960 per jaar naar 1/4.500 per 
jaar. Deze afname van de overstromingskansen met respectievelijk een factor 2,3 en 
een factor 4,7 is te realiseren met een verbetering van de Waaldijken van dijkring 40 
over een lengte van circa 2,5 km uitgaande van een daling van het MHW als gevolg 
van de voorziene Ruimte voor de Rivier maatregelen. 

7.4.2 Overstromingsrisico na combinatie van maatregelen 

Tot slot is het effect bepaald van een combinatie van Ruimte voor de Rivier maat-
regelen en enkele gerichte additionele maatregelen in de Waaldijken van dijkring 40 
op het overstromingsrisico van dijkring 40. Eerder is in hoofdstuk 6 het overstromings-
risico van dijkring 40 bepaald, de verwachtte economische schade is gelijk aan circa 
50.000 euro per jaar. Investeringen in de waterkeringen langs de Maas, ter reductie 
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van de faalkansen en het risico van dijkring 40, worden ondermeer vanwege het kleine 
economische risico als weinig relevant beoordeeld en zijn niet nader beschouwd.  
Het overstromingsrisico van dijkring 40 is beschreven in de vorm van diverse risico-
maten. In deze paragraaf worden de effecten van de gerichte maatregelen op de ver-
wachtingswaarde van de economische schade, de schadefunctie (FS-curve), de ver-
wachtingswaarde van het aantal slachtoffers en het groepsrisico (FN-curve) gepresen-
teerd.  
Voor de bepaling van het effect van deze combinatie van Ruimte voor de Rivier maat-
regelen en gerichte additionele maatregelen wordt uitgegaan de situatie waarbij de 
drie dijkvakken van de Waaldijken met de grootste faalkans voor het faalmechanisme 
opbarsten en piping zijn verbeterd (Tabel 23 en Tabel 24). Voor deze vakken is de 
faalkans voor dit faalmechanisme per vak (en dus per ingreep) tot een verwaarloos-
baar kleine waarde teruggebracht. Daarnaast wordt de voorziene waterstandsdaling 
als gevolg van de Ruimte voor de Rivier maatregelen in de berekeningen meegenomen 
(Tabel 18). De resultaten met betrekking tot het economisch risico en de verwach-
tingswaarde van het aantal slachtoffers van de (combinatie van) maatregelen is weer-
gegeven in Tabel 26. Uit de tabel blijkt een duidelijke afname van het risico als gevolg 
van de maatregelen. De verwachtingswaarde van de economische schade neemt met 
circa 60% af van 50.000 euro per jaar naar 21.000 euro per jaar. De verwachtings-
waarde van het aantal slachtoffers neemt als gevolg van de combinatie van maatrege-
len af van 0,003 naar 0,001 slachtoffers per jaar (factor 3). 
 

Maatregel Economisch risico (€ per jaar) Verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers (per jaar) 

Referentie 50.000 0,003 

Combinatie 21.000 0,001 

Tabel 26: Overstromingskansen na Ruimte voor de Rivier en gerichte maatregelen. 

De verwachtingswaarde van de economische schade en de verwachtingswaarde van 
het aantal slachtoffers per jaar is ook uit te drukken in een schadefunctie (FS-curve, 
zie Figuur 37) en het groepsrisico (FN-curve, zie Figuur 39).  
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Figuur 38: Vergelijking FS-curves dijkring voor en na combinatie van maatregelen. 
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In de grafieken zijn de originele curves weergegeven samen met de curves na uitvoe-
ring van de maatregelen, deze curves hebben als label Gevoeligheid 1 gekregen. In de 
figuren is duidelijk zichtbaar dat de kans op een bepaalde gebeurtenis met schade 
en/of slachtoffers afneemt. De nieuwe curves komen namelijk onder de oude curves te 
liggen. De maximale schade (42 miljoen euro) en het maximale aantal slachtoffers 
(12) en neemt niet af, de gevolgen van de afzonderlijke scenario’s blijven gelijk. Het 
verschil in de lijnen wordt dus alleen veroorzaakt door een verschil in de kansen.  
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Figuur 39: Vergelijking FN-curves dijkring voor en na combinatie van maatregelen  

Met betrekking tot de FS-curves valt op dat – vergelijkbaar met de huidige situatie – 
bij alle beschouwde scenario’s een min of meer gelijke schade optreedt. De minimale 
schade is en blijft gelijk aan 35 miljoen euro. Door de maatregelen in de waterkerin-
gen is de kans op optreden van de minimale schade afgenomen, van 1/840 per jaar in 
de referentie situatie naar 1/1.900 per jaar na maatregelen. Dit is het gevolg van het 
feit dat dijkring 40 als een bakje functioneert, na een dijkdoorbraak overstroomt na-
genoeg het gehele gebied, maatregelen in de waterkeringen hebben geen invloed op 
de potentiële gevolgen van een dijkdoorbraak. De verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers laat eenzelfde beeld zien (Figuur 39), de kans op minimaal 1 slachtoffer 
neemt af van 1/840 per jaar naar 1/1.900 per jaar. Het aantal potentiële slachtoffers 
neemt echter niet af.  

•  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek 
naar het overstromingsrisico van dijkringgebied 40: Heerewaarden. De conclusies en 
aanbevelingen betreffen zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het 
overstromingsrisico. 

8.1 Conclusies 

8.1.1 De kans op een overstroming in dijkringgebied 40 

• De berekende overstromingskans voor dijkring 40 is 1/840 per jaar. De berekende 
overstromingskans is de kans dat de categorie a-kering faalt, waarbij een bres 
ontstaat en water het dijkringgebied binnenstroomt. Afhankelijk van de bresloca-
tie(s) en de hydraulische condities waaronder de bres ontstaat worden bepaalde 
delen van het dijkringgebied getroffen. Benadrukt wordt dat deze kans alleen be-
trekking heeft op de categorie a-kering van dijkring 40 (de keringen langs de Waal 
en de Maas). De bijdrage van de categorie c-kering dijkvak Moordhuizen-Dreumel) 
aan de overstromingskans is naar verwachting verwaarloosbaar klein en is verder 
niet beschouwd. 

• De berekende faalkans voor de Heerewaardense Afsluitdijk van dijkring 40 is 
1/960 per jaar. Deze waterkering langs de Waal is onderdeel van de categorie b-
kering Heerewaardense Afsluitdijk (verbindende waterkering 24). Deze water-
kering vormt de scheiding tussen de Maas en de Waal en beschermt het beneden-
strooms gelegen dijkringen langs de Maas tegen grotere belastingen op de Waal. 
De in deze studie berekende faalkans voor de Heerewaardense Afsluitdijk is de 
kans dat dit deel van de kering faalt, waarbij een bres ontstaat en het beneden-
strooms van deze waterkering gelegen gebied overstroomt. Dit gebied is groter 
dan alleen dijkring 40 en omvat in principe alle dijkringen langs de Maas beneden-
strooms van deze waterkering.  

• De kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring 
40 wordt gedomineerd door de faalkansen berekend voor de dijken, waarin het 
faalmechanisme opbarsten en piping bepalend is. De bijdrage van dit faalmecha-
nisme aan de overstromingskans is circa 50%. Daarnaast heeft het faalmechanis-
me overloop en golfoverslag met circa 30% een relatief grote bijdrage aan de 
overstromingskans (1/2.100 per jaar). De overige faalmechanismen (macrostabi-
liteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam) dragen met 
beiden 0,5% nauwelijks bij aan de totale overstromingskans van de dijkring. 

• De gecombineerde faalkans voor de kunstwerken bedraagt 1/2.800 per jaar. De 
kunstwerken dragen daarmee voor circa 20% bij aan de overstromingskans van de 
dijkring als geheel, waarbij het faalmechanisme overloop en golfoverslag, het 
dominante faalmechanisme is. De gecombineerde faalkans voor het faalmechanis-
me overloop en golfoverslag van de kunstwerken is 1/3.000 per jaar. 

• Hoewel de berekende faalkansen vrij uniform verdeeld zijn over de dijkring zijn de 
faalkansen groter bij de dijkvakken langs de Waal dan bij de dijkvakken langs de 
Maas. De waterkeringen langs de Waal en de Maas hebben een verschillende over-
schrijdingskansnorm van het MHW (respectievelijk 1/2.000 per jaar en 1/500 per 
jaar). De dijkvakken langs de Waal leveren de grootste bijdrage aan de over-
stromingskans van dijkring 40. De dijkvakken tussen dijkpaal HA011 en HA022 
(HA.1100.2200) en dijkpaal HA024 en HA049 (HA.2440.3500, HA.3500.4000 en 
HA.4000.4900) zijn de dominante vakken en hebben relatief grote faalkansen voor 
het faalmechanisme opbarsten en piping of het faalmechanisme overloop en golf-
overslag, of deze vakken hebben een relatief grote faalkans op vakniveau als ge-
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volg van een combinatie van relatief grote faalkansen voor beide faalmechanis-
men. De faalkansen voor deze vakken ligt tussen 1/2.300 en 1/2.700 per jaar. 

• Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat volgt uit de faalkansen en 
overstromingskansen komt grotendeels overeen met de verwachtingen van de 
beheerder. Daar waar de beheerder een relatief grote faalkans verwacht, mede op 
basis van de resultaten van de derde toetsronde, worden in de meeste gevallen 
ook daadwerkelijk relatief grote kansen berekend.  

8.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkringgebied 40 

• Voor dijkring 40 geldt dat het oppervlak/waterbergend vermogen van het dijkring-
gebied beperkt is. Dit betekent dat zowel langs de Maas als langs de Waal geen 
ontlasten bij doorbraak valt te verwachten. De waterstanddaling als gevolg van 
een dijkdoorbraak langs de Waal en/of de Maas zal over de lengte van de water-
keringen in dijkring 40 beperkt zijn. Dit betekent dat langs de Waal en de Maas 
meervoudige doorbraken mogelijk zijn. 

• In dijkring 40 kan zich tijdens een gelijktijdige hoogwaterperiode op de Maas en op 
de Waal de situatie voordoen, dat zowel langs de Maas als langs de Waal een door-
braak plaatsvindt. De kans op een dubbele doorbraak waarbij zich tijdens een 
hoogwatersituatie op de Waal èn op de Maas een doorbraak voordoet, is in dijkring 
40 relatief klein. Een doorbraak op de Waal in combinatie met een doorbraak op de 
Maas draagt voor circa 15% bij aan de overstromingskans. Dit is mede het gevolg 
van de relatief grote faalkansen voor de dijkvakken langs de Waal, waardoor de 
overstromingsscenario’s worden gedomineerd door doorbraken langs de Waal. 

• Bij een doorbraak op elke willekeurige locatie van dijkring 40 overstroomt bijna het 
gehele dijkringgebied. Met andere woorden, nagenoeg elke doorbraak heeft het-
zelfde overstromingspatroon. Dit is het gevolg van de inrichting en de ligging van 
het gebied. In feite gedraagt de dijkring zich als een bakje; deze vult zich nage-
noeg in zijn geheel na een doorbraak van de waterkering. Een uitzondering hierop 
wordt gevormd door doorbraaksituaties vanaf de Maas bij relatief kleine afvoer-
golven (toetspeil min 1 maal de decimeringhoogte). In die gevallen zorgt het rela-
tief hoog gelegen dorp Heerewaarden, dat de dijkring in tweeën deelt, ervoor dat 
het water zich bij een doorbraak niet verder kan verspreiden. Bij de bepaling van 
het overstromingsverloop na een dijkdoorbraak is rekening gehouden met het ho-
ger gelegen gebied in en rond het dorp Heerewaarden. Er zijn verder geen ver-
hoogde lijnelementen aanwezig waarvan verwacht mag worden dat deze een we-
zenlijke invloed op het verloop van een overstroming hebben. 

• Weliswaar is het overstromingspatroon minder afhankelijk van de doorbraakloca-
tie, de resulterende gevolgen van een doorbraak langs de Maas verschillen echter 
wel van de gevolgen van een doorbraak langs de Waal. De gevolgen bij een door-
braak langs de Maas zijn significant kleiner dan bij een doorbraak langs de Waal. 
Door een kleiner verval over de waterkering langs de Maas is ook sprake van een 
kleiner instroomdebiet door de bres, met als gevolg kleinere stroomsnelheden, 
stijgsnelheden en waterdieptes, en daarmee kleinere gevolgen. De gevolgen in ter-
men van schade en slachtoffers zijn als gevolg van een doorbraak vanaf de Maas, 
afhankelijk van de belastingcondities, circa een factor 2 tot 10 kleiner dan de ge-
volgen bij een doorbraak vanaf de Waal. De grote variatie in de factor wordt ver-
oorzaakt door het wel of niet overstromen van het dorp Heerewaarden. 

• Bij een doorbraak langs de Waal zijn de gevolgen van een overstroming relatief 
groot. Afhankelijk van de belastingcondities is bij een doorbraak langs de Waal 30 
tot 65 miljoen euro schade te verwachten. Afhankelijk van de mogelijkheden tot 
evacuatie zijn dan 0 tot 80 slachtoffers te verwachten. Bij een doorbraak langs de 
Maas is, afhankelijk van de locatie en de belastingcondities, 3 tot 35 miljoen euro 
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schade te verwachten. Afhankelijk van de mogelijkheden tot evacuatie zijn 0 tot 5 
slachtoffers te verwachten.  

• Het aantal slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden geredu-
ceerd. Hoogwaterstanden langs dijkring 40 worden bepaald door hoge rivierafvoe-
ren, waardoor hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren zijn te voorzien. 
Dit betekent dat de kans op een georganiseerde evacuatie bij een hoogwatersitua-
tie op de Waal of de Maas relatief groot is (respectievelijk 60% en 40%). Door de 
relatief grote kans dat een evacuatie slaagt, heeft evacuatie een relatief grote in-
vloed op het slachtofferrisico. De economische schade wordt niet significant beïn-
vloed door evacuatie. De invloed van het meenemen van de mogelijkheden voor 
evacuatie op het berekende economische risico is dan ook gering. 

8.1.3 Het overstromingsrisico in dijkringgebied 40 

• Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de 
resultaten van overstromingsberekeningen is het overstromingsrisico in beeld ge-
bracht, in termen van economisch risico en slachtofferrisico’s (Tabel 27). 

Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar) 0,05 

Minimale economische schade bij een overstroming (M€) 1) 35 

Gemiddelde3 economische schade per overstroming (M€) 42 2) 

Economisch 
risico 

Economische schade bij het zwaarste beschouwde scenario (M€) 1) 42 2) 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar) 0,003 

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 1) 1 

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming 2,5 

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarste beschouwde scenario 1) 12 

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

(plaatsgebonden risico) 

Vrijwel overal 
>1/10.000 per jaar, 
direct achter dijken 
langs de Maas en in 
kern van dorp 
Heerewaarden 
<1/100.000 per jaar 

Slachtoffer-
risico 

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

(lokaal individueel risico) 

Vrijwel overal 
>1/100.000 per 
jaar, direct achter 
dijken langs de Maas 
en in kern van dorp 
Heerewaarden 
<1/100.000 per jaar 

1) Er zijn scenario’s beschikbaar met potentieel kleinere of grotere gevolgen, de kans op deze 
scenario’s is echter verwaarloosbaar klein, deze niet zijn meegenomen in de risicoanalyse 

2) Beide getallen zijn nagenoeg gelijk als gevolg van dominantie van doorbraak langs de Waal in 

het berekende risico 

Tabel 27: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 40. 

• De berekende verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 0,05 
miljoen euro per jaar. In geval van een overstroming is de economische schade 
gemiddeld 42 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen met de maximale schade bij 
een doorbraak langs de Waal (42 miljoen euro). Dit is het gevolg van het feit dat 
de hele dijkring volstroomt in geval van een dijkdoorbraak: bij het doorbraak-

                                               
3  De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld door de 
overstromingskans 
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scenario langs de Waal wordt de maximale schade (42 miljoen euro) bereikt. 
Alleen bij een doorbraak vanaf de Maas is de economische schade significant lager. 

• De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers bedraagt 0,003 
slachtoffers per jaar. In geval van een overstroming vallen gemiddeld 2,5 slacht-
offers. Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit 
gebied verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) laat een duidelijke 
onderscheid zien tussen het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied en 
het dorp Heerewaarden. In het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied is 
het plaatsgebonden risico >1/10.000 per jaar. Voor de kern Heerewaarden en 
direct achter de waterkeringen langs de Maas is het plaatsgebonden risico 
<1/100.000 per jaar. 

• Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent 
op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een 
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve 
evacuatie zijn meegenomen) laat eveneens een duidelijk verschil zien binnen het 
dijkringgebied. Voor het oostelijk en westelijk deel van het dijkringgebied is het 
lokaal individueel risico >1/100.000 per jaar met uitschieters naar >1/10.000 per 
jaar. Voor de kern Heerewaarden en direct achter de waterkeringen langs de Maas 
is het lokaal individueel risico <1/100.000 per jaar. 

• De kans dat tenminste 1 persoon slachtoffer wordt van een overstroming is vrijwel 
gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/840 per jaar). De kans dat een 
groep van tenminste 5 personen slachtoffer wordt van een overstroming is circa 
1/6.100 per jaar. De kans dat een groep van tenminste 12 personen slachtoffer 
wordt van een overstroming is circa 1/8.900 per jaar. De kans dat er meer 
slachtoffers vallen is verwaarloosbaar klein. 

• De voorziene maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier leiden tot 
een verlaging van het MHW en daarmee tot een verlaging van de belastingen op 
de waterkeringen. De verlaging van de waterstand zoals bedoeld in de PKB Ruimte 
voor de Rivier is 15 tot 25 cm, terwijl de decimeringhoogte van de Waaldijken van 
dijkring 40 circa 89 cm is. Dit verklaart tevens de relatief kleine afname van de 
faalkansen voor de verschillende faalmechanismen (ongeveer een factor 2,0). De 
verlaging van het belastingniveau vertaalt zich in een reductie van de 
overstromingskans van dijkring 40 van 1/840 per jaar naar 1/1.200 per jaar. De 
faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk wordt gereduceerd van 1/960 per jaar 
naar 1/1.600 per jaar. De Ruimte voor de Rivier maatregelen hebben geen effect 
op de faalkansen voor de dijkvakken langs de Maas. 

• Door gerichte ingrepen in de waterkeringen langs de Waal neemt zowel de faal-
kans van de Heerewaardense Afsluitdijk als ook de overstromingskans van dijkring 
40 af. Een dijkverbetering over een lengte van circa 2,5 km langs de Heerewaar-
dense Afsluitdijk gericht op het faalmechanisme opbarsten en piping leidt tot een 
afname van de faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk met een factor 2,5 van 
1/960 per jaar naar 1/2.400 per jaar en tot een afname van de overstromingskans 
van dijkring 40 met een factor 1,8 van 1/840 per jaar naar 1/1.500 per jaar.  

• Een extra ingreep langs de Heerewaardense Afsluitdijk gericht op het faalmecha-
nisme overloop en golfoverslag over een lengte van 1 km (totaal 3,5 km) leidt tot 
een afname van de faalkans van de Heerewaardense Afsluitdijk met een factor 3 
tot 1/3.000 per jaar en tot een afname van de overstromingskans van dijkring 40 
met een factor 2 tot 1/1.600 per jaar. 

• Een combinatie van de voorziene ruimte voor de Rivier maatregelen die het belas-
tingniveau verlagen en gerichte ingrepen in de Heerewaardense Afsluitdijk ten 
aanzien van het faalmechanisme opbarsten en piping resulteert in een afname van 
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de overstromingskans van dijkring 40 van 1/840 per jaar naar 1/1.900 per jaar. 
De te verwachten economische schade neemt af van 0,05 miljoen euro per jaar 
naar 0,02 miljoen euro per jaar. Het aantal te verwachten slachtoffers neemt af 
van 0,003 per jaar naar 0,001 per jaar.  

• Een verdere, significante verlaging van de overstromingskans en het 
overstromingsrisico is alleen mogelijk met versterkingsmaatregelen van alle 
dijkvakken (Waal en Maas). Investeringen in de waterkeringen langs de Maas 
leveren ten opzichte van investeringen langs de Waal geen significante afname van 
het overstromingsrisico op. 

8.2 Aanbevelingen 

• In de risicoanalyse is alleen gekeken naar het mogelijk falen van de categorie a-
kering. De categorie c-kering die de grens vormt met dijkring 41 (Land van Maas 
en Waal) is niet beschouwd. De verwachting is dat de faalkans van de c-kering 
ongeveer gelijk zal zijn aan de overstromingskans van dijkring 41. Deze overstro-
mingskans van 1/290 per jaar is groter dan de berekende overstromingskans voor 
dijkring 40 van 1/840 per jaar. Omdat niet valt uit te sluiten dat dit geen relevante 
onderschatting van het overstromingsrisico tot gevolg heeft, verdient het 
aanbeveling deze veronderstelling te verifiëren en ook het risico dat verband houdt 
met de categorie c-kering in beeld te brengen.  

• Cascade-effecten (interacties tussen dijkringen) zijn in de risicoanalyse niet be-
schouwd. Zoals de c-keringen meegenomen zouden moeten worden voor een 
complete inschatting van het overstromingsrisico van dijkring 40, is de 
Heerewaardense Afsluitdijk van betekenis voor een volledige risico-inschatting van 
de dijkringen benedenstrooms langs de Maas. De Heerewaardense Afsluitdijk heeft 
in het verleden een afwijkende normfrequentie gekregen, mede ter bescherming 
van de benedenstrooms langs de Maas gelegen dijkringgebieden. Het verdient 
aanbeveling deze cascade effecten in beeld te brengen. 

• Indien men de overstromingskans van de categorie a-kering van dijkring 40 en 
daarmee ook het overstromingsrisico significant wenst te verkleinen door middel 
van dijkversterkingen, dan sorteren maatregelen langs de Waal ten aanzien van 
het faalmechanisme opbarsten en piping het meeste effect. Voor het reduceren 
van de overstromingskans met een factor 2 is een dijkversterking over een traject 
van minimaal 3,5 km nodig. Met een dergelijke aanpassing neemt het 
overstromingsrisico significant af met circa 60%. 
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Bijlage B Begrippenlijst 

Afschuiving 
 Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term 

afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit 
binnenwaarts. 

 
Beheerder 
 De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is. 
 
Beheersgebied 
 Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt 

aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 
 
Bekleding 
 De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen 

en langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een 
erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, 
kleilaag en/of geotextiel. 

 
Belasting 
 De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige 

krachten. 
 
Benedenrivierengebied 
 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn 

Schoonhoven – Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en 
Haringvliet, zonder de Hollandsche IJssel. 

 
Berm 
 Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk 

om het dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te 
voorkomen en/of de golfoploop te reduceren. 

 
Binnentalud 
 Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk. 
 
BKL 
 Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd 

indien de kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt. 
 
Bovenrivierengebied 
 Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn 

Schoonhoven - Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar 
niet beïnvloed door het getij van de Noordzee. 

 
Bres 
 Een doorgaand gat in de waterkering, dat is ontstaan door overbelasting. 
 
Buitentalud 
 Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 
 
Buitenwater 
 Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de 

waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer. 
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Decimeringhoogte 
 De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de 

overschrijdingsfrequentie met een factor 10. 
 
Dijkring 
 Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied 

omsluit en beveiligt tegen overstromingen. 
 
Dijkringgebied 
 Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden 

beveiligd wordt tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer, 
Markermeer en/of de grote rivieren. 

 
Dijkringsegment 
 Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat 

bestaat uit één type waterkering. 
 
Dijkvak 
 Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en 

belastingen homogeen zijn. 
 
Duin 
 Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. 
 
Duinafslag 
 Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een 

duin onder stormcondities. 
 

 
Faalmechanisme 
 De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden 

elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag 
beschouwd. 

 
Falen 
 Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het 

niet meer voldoen aan vastgestelde criteria. 
 
Gemiddelde waarde van een stochast 
 De verwachtingswaarde (μ) van een stochast. 
 
Gevolgenmatrix 
 De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel 

een breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen 
en daarbij behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen). 

 
Golfoploop 
 De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende 

golf reikt (de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden). 
 
Golfoverslag 
 De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per 

tijdseenheid over de waterkering slaat. 
 

Grensprofiel 
 Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal 

aanwezig moet zijn. 
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Grenstoestand 
 De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel 

daarvan nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen. 
 
Groepsrisico 
 Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde 

slachtofferaantallen. 
 
JARKUS 
 Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse 

zandige kust per jaar. 
 
Kansdichtheidfunctie 
 Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een 

kansdichtheid toekent. 
 
Karakteristieke waarde 
 Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine 

onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaal-
eigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een 
onderschrijdingskans van 5%. 

 
Kruin 
 De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. 
 
Kruinhoogte 
 De hoogte van de buitenkruinlijn. 
 
Kwel 
 Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte 

aan de buitenzijde van het beschouwde gebied. 
 
Kwelsloot 
 Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te 

vangen en af te voeren. 
 
Kwelweg 
 Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar 

het uittreepunt. 
 
Lengte-effect 
 Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de 

lengte. Dit is het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een 
zwakke plek bevindt groter wordt als er een grotere lengte wordt 
beschouwd.  

 
Lokaal individueel risico (LIR) 
 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de 

dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor 
preventieve evacuatie meegenomen. 
 

 
Macrostabiliteit 
 De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud 

en de ondergrond vormt. 
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Marsroute 
 Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een 

studie naar kansen en gevolgen” 
 
MKL 
 Momentane ligging van de kustlijn. De actuele positie van de kustlijn. 
 
Modelfactor 
 Een factor die onzekerheden in de modellering tot uitdrukking brengt. 
 
NAP 
 Normaal Amsterdams Peil. 
 
Ontwerppunt 
 Het ontwerppunt is de meest waarschijnlijke combinatie van de waarden 

van stochasten waarvoor geldt dat de grenstoestandfunctie (sterkte - 
belasting) gelijk aan 0 is. 

 
Opbarsten 
 Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het 

ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opbarsten wordt 
gebruikt bij het faalmechanisme opbarsten en piping. 

 
Opdrijven 
 Het bezwijken van de grond onder invloed van wateroverdrukken door het 

ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt 
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit 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 
ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico. 

 
Overstromingsberekening 
 Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere 

doorbraken in een dijkring. 
 

 
Overstromingsscenario 
 Een unieke combinatie van falende en niet-falende ringdelen die leidt tot de 

overstroming van (een deel van) een dijkringgebied. 
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PC-Ring 
 Een probabilistisch model dat waarmee faalkansen berekend kunnen 

worden voor verschillende faalmechanismen voor dijken, duinen en 
kunstwerken. Daarnaast kunnen met PC-Ring faalkansen per vak en 
faalmechanisme worden gecombineerd tot faalkansen op ringniveau. Ook 
kunnen met PC-Ring scenariokansen worden berekend. 

 
PC-ViNK 
 Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring 

in vakken op te knippen en waarmee de data voor het VNK-
instrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale 
server zodat het gehele werkproces in VNK2 traceerbaar is. 

 
Plaatsgebonden risico (PR) 
 De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de 

dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 
berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor 
preventieve evacuatie niet meegenomen. 

 
Piping 
 Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming 

kanalen ontstaan in een grondlichaam. 
 
Primaire waterkering 
 Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een 

dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een 
dijkringgebied is gelegen. Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld 
in de volgende categorieën: 
a: Een waterkering die direct buitenwater keert 
b: Een voorliggende of verbindende kering 
c: Een waterkering die indirect buitenwater keert 
d: Een waterkering die in het buitenland is gelegen 

 
Reststerkte 
 Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte 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. 

 
RisicoTool 
 Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied 

berekend kan worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de 
gevolgenmatrix. 

 
Scenariokans 
 De kans op een overstromingsscenario. 
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Strijklengte 
 De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover 

de wind waait. 
 
Stabiliteitsfactor 
 De factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt 

voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. 
 
Standaardafwijking 
 Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde. 
 
Stochastische variabele 
 Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een 

stochast worden beschreven door een kansdichtheidfunctie. 
 
Systeemwerking 
 Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het 

ontlasten of juist overstromen (cascade-effect) van een andere dijkring. 
Systeemwerking betreft dus de interactie tussen twee of meer dijkringen. 
Systeemwerking wordt niet meegenomen in VNK2. 

 
Teen 
 De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de 

overgang van dijk naar voorland). 
 
Variatiecoëfficiënt (V) 
 De verhouding tussen de standaardafwijking (σ) en het gemiddelde (μ): 

V = σ/μ. 
 
Veiligheidsnorm 
 Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de 

gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste 
hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater 
bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige 
het waterkerend vermogen bepalende factoren. 

 
Verhang 
 De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de 

afstand tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd. 
 
Verval 
 Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden 

van een waterkering. 
 
Verwachtingswaarde van een stochast 
 De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de 

kansdichtheidfunctie. 
 
Voorland 
 Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied 

wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een 
schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel 
onder als boven water liggen. 
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Werklijn 
 De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde 

overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de 
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken. 

 
Zandmeevoerende wel 
 Een wel die zand meevoert uit de ondergrond. 





 

 
 

95 

Bijlage C Vakindeling en locatie-aanduiding dijkring 40 

Tabel  C–1: Dijkvakindeling dijkring 40 

Dijkvak Dijkpaal  

van – tot 

Lengte

[m] 

Dijkvakcode

(WSRL) 

Omschrijving Dijkpaal 

van – tot 

HA.0000.0700 HA000 – HA007 700 400401 Heerewaardense  HA000 - HA052 

HA.0700.1100 HA007 – HA011 400  Afsluitdijk (Waal)  

HA.1100.2200 HA011 – HA022 1.100    

HA.2200.2440 HA022 – HA024 240    

HA.2440.3500 HA024 – HA035 1.060    

HA.3500.4000 HA035 – HA040 500    

HA.4000.4900 HA040 – HA049 900    

HA.4900.5200 HA049 – HA052 300    

HM.0000.0650 HM000 – HM007 650 400801 Heerewaardense  HM000 - HM062 

HM.0650.1450 HM007 – HM015 800  Maasdijk (Maas)  

HM.1450.2450 HM015 – HM025 1.000    

HM.2450.2930 HM025 – HM029 480    

HM.2930.3690 HM029 – HM037 760    

HM.3690.4330 HM037 – HM043 640    

HM.4330.5000 HM043 – HM050 670    

HM.5000.5600 HM050 – HM056 600    

HM.5600.5900 HM056 – HM059 300    

HM.5900.6300 HM059 – HM063 400    

Totaal  11.500  

 
 
Tabel  C–2: Ringdelen dijkring 40 gedefinieerd tbv gevolgberekeningen 

Ringdeel Belasting Dijkvak Lengte

[m] 

Ringdeel Belasting Dijkvak Lengte

[m] 

1 Maas HM.0000.0650 650 3 Waal HA.0000.0700 700

  HM.0650.1450 800   HA.0700.1100 400

  HM.1450.2450 1.000   HA.1100.2200 1.100

  HM.2450.2930 480   HA.2200.2440 240

2 Maas HM.2930.3690 760   HA.2440.3500 1.060

  HM.3690.4330 640   HA.3500.4000 500

  HM.4330.5000 670   HA.4000.4900 900

  HM.5000.5600 600   HA.4900.5200 300

  HM.5600.5900 300

  HM.5900.6300 400
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Tabel  C–3: Selectie dijkvakken, vakindeling en keuze faalmechanismen  

Vak Lengte Faalmechanismen 

 [m] Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts 

Opbarsten en 

piping 

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

HM.0000.0650 650 X  X  

HM.0650.1450 800 X  X  

HM.1450.2450 1.000 X   X 

HM.2450.2930 480 X  X  

HM.2930.3690 760 X    

HM.3690.4330 640 X    

HM.4330.5000 670 X  X  

HM.5000.5600 600 X   X 

HM.5600.5900 300 X    

HM.5900.6300 400 X    

HA.0000.0700 700 X   X 

HA.0700.1100 400 X X X  

HA.1100.2200 1.100 X X X  

HA.2200.2440 240 X    

HA.2440.3500 1.060 X  X  

HA.3500.4000 500 X  X  

HA.4000.4900 900 X  X X 

HA.4900.5200 300 X    

Totaal 11.500 18 2 9 4 
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Tabel  C–4: Overzicht kunstwerken en faalmechanismen  

  Faalmechanisme 

 Kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Betrouwbaar-

heid sluiten 

Onder- en 

achterloopsheid 

Constructief

falen 

1 Coupure Heerewaarden 

straalbedrijf 1 

X X - - 

2 Coupure Heerewaarden 

straalbedrijf 2 

X X - - 

3 KW A: Uitwateringssluis  

(in Heggeldijk) 

- X X X 

4 KW C: Uitwateringssluis  

(bij kerkhof) 

- X X X 

5 KW E: Uitwateringssluis  

(bij boerderij voorne) 

- X X X 

6 KW F: Duiker onder Van 

Heemstraweg 

- X X X 

7 KW G: Duiker onder Van 

Heemstraweg 

- X X X 

8 Hogestraat rioolkruising 

(pijpleiding Ø300) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

9 Oostenhoek rioolkruising 

(pijpleiding Ø300) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

10 Maassstraat rioolkruising 

(pijpleiding Ø300) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

11 Veerstraat rioolkruising 

(pijpleiding Ø300) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

12 Pomp zuivering dorpshuis 

Heerewaarden 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Aantal faalmechanismen 2 7 5 5 

n.v.t. deze kunstwerken zijn niet geanalyseerd, de bijdrage van deze kunstwerken 
aan de overstromingskans van dijkring 40 is niet significant 
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Bijlage D Overzicht faalkansen 

Tabel  D–1: Overzicht van de faalkansen per faalmechanisme en per dijkvak/kunstwerk, faalkansen per faalmechanisme op ringniveau en de 
overstromingskans voor dijkring 40 (per jaar). 

Dijkvak / Dijken Kunstwerken Combin 

kunstwerk Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten  
en piping 

Beschadiging 
bekleding en 

erosie dijklichaam

Overloop en 
golfoverslag 

Niet sluiten Onder- en 
achterloopsheid 

Constructief falen  

HA.1100.2200 1/5.400 1/140.000 1/3.600 - - - - - 1/2.300 

HA.4000.4900 1/4.600 - 1/4.100 <1/1.000.000 - - - - 1/2.300 

HA.2440.3500 1/3.200 - 1/11.000 - - - - - 1/2.600 

HA.3500.4000 1/6.200 - 1/4.400 - - - - - 1/2.700 

HM.2930.3690 1/3.100 - - - - - - - 1/3.100 

VNK.40.01.001 - - - - 1/3.100 1/980.000 - - 1/3.100 

VNK.40.01.002 - - - - 1/3.100 1/1.000.000 - - 1/3.100 

HM.5000.5600 1/3.300 - - 1/140.000 - - - - 1/3.200 

HM.0000.0650 1/4.400 - 1/9.700 - - - - - 1/3.300 

HM.4330.5000 1/3.600 - 1/35.000 - - - - - 1/3.300 

HM.5900.6300 1/3.500 - - - - - - - 1/3.500 

HA.2200.2440 1/4.600 - - - - - - - 1/4.600 

HA.4900.5200 1/4.700 - - - - - - - 1/4.700 

HM.3690.4330 1/4.700 - - - - - - - 1/4.700 

HA.0000.0700 1/4.900 - - <1/1.000.000 - - - - 1/4.900 

HA.0700.1100 1/5.600 <1/1.000.000 1/63.000 - - - - - 1/5.200 

HM.1450.2450 1/5.500 - - 1/480.000 - - - - 1/5.400 

HM.5600.5900 1/5.600 - - - - - - - 1/5.600 

HM.2450.2930 1/6.400 - 1/55.000 - - - - - 1/6.000 

HM.0650.1450 1/8.200 - <1/1.000.000 - - - - - 1/8.200 
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Dijkvak / Dijken Kunstwerken Combin 

kunstwerk Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten  
en piping 

Beschadiging 
bekleding en 

erosie dijklichaam

Overloop en 
golfoverslag 

Niet sluiten Onder- en 
achterloopsheid 

Constructief falen  

VNK.40.08.005 - - - - - 1/70.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/68.200 

VNK.40.08.004 - - - - - 1/71.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/68.400 

VNK.40.08.003 - - - - - 1/75.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/72.200 

VNK.40.08.002 - - - - - 1/79.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/76.800 

VNK.40.08.001 - - - - - 1/100.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/98.900 

Combin 1/2.100 1/144.000 1/1.200 1/118.000 1/3.000 1/58.000 1/509.000 <1/1.000.000 1/840 
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Figuur  D–1: Faalkansen (bèta) per faalmechanisme en per vak geordend op grootte van de faalkans op vakniveau voor dijkring 40
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Figuur  D–2: Faalkansen op vakniveau voor dijkring 40. 
 

 
Figuur  D–3: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme overloop en golfoverslag. 
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Figuur  D–4: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme opbarsten en piping. 
 

 
Figuur  D–5: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme stabiliteit binnenwaarts. 
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Figuur  D–6: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme beschadiging bekleding 
en erosie dijklichaam. 
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Bijlage E Overzicht resultaten derde toetsronde 

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen de rapportage Veiligheidstoetsing 
dijkringgebied 40 Heerewaarden van waterschap Rivierenland [ref 14]. 
 
Veiligheidsoordeel 
Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 40 is ‘voldoet niet aan de norm’. Van de 
11,7 km waterkering is de verdeling als volgt (Tabel  E–1, Figuur  E–1): 
- 6,7 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’; 
- 5,0 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’. 
 
Tabel  E–1: Veiligheidsoordeel per dijkvak. 

Dijkvakcode Dijkvaknaam Dijkvak Toets Veiligheidsoordeel 

  lengte lengte Voldoet aan Voldoet niet Nader onderzoek 

  [km] [km] de norm aan de norm nodig 

400401 Heerewaardense 

Afsluitdijk 

5,3 5,3 0,3 5,0 - 

400801 Heerewaardense 

Maasdijk 

6,4 6,4 6,4 - - 

Totaal  11,7 11,7 6,7 5,0 - 

 
 

 
Figuur  E–1: Resultaten derde toetsronde voor dijken in dijkring 40. 
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Van de 8 kunstwerken is de verdeling als volgt (Figuur  E–2): 
- 8 kunstwerken hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’. 
 

 
Figuur  E–2: Resultaten derde toetsronde voor kunstwerken in dijkring 40. 
 
De niet-waterkerende objecten hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ 
met uitzondering van: 
- bebouwing: 21 panden met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’,  

totaal aantal geïnventariseerd: 332 
- begroeiing: 245 bomen met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’, 

totaal aantal geïnventariseerd: 1777 
- grote leidingen: 2 leidingen met veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’, 

totaal aantal geïnventariseerd: 3 
- kleine leidingen: 1 leiding met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’, 1 leiding 

met veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’, 
totaal aantal geïnventariseerd: 3 

 
Het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ (5,0 km) in dijkring 40 wordt 
veroorzaakt door de (deel)sporen ‘Hoogte’ (5,0 km), ‘Piping en heave’ (0,6 km) en 
‘Macrostabiliteit binnenwaarts’ (0,6 km). De sporen overlappen elkaar. 
 
Voor de NWO’s geldt dat er van de objecten met het veiligheidsoordeel ‘nader 
onderzoek nodig’ te weinig gegevens zijn. De leidingen met het veiligheidsoordeel 
‘voldoet niet aan de norm’ worden vervangen wegens de kwaliteit van het 
leidingmateriaal. 
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Actieplan 
De maatregelen die voortvloeien uit de toetsing voor dijkring 40 zijn in drie groepen in 
te delen: 
1. veiligheidsoordeel‘voldoet niet aan de norm’ maatregel ‘verbeteren van…’. Voor 

locaties die niet voldoen aan de norm moet een verbetering plaatsvinden. De 
verbetering betreft een drietal leidingen. Door de leidingbeheerder is aangegeven 
dat deze leidingen worden vervangen; 

2. veiligheidsoordeel‘voldoet niet aan de norm’ maatregel ‘effect afwachten RvdR’. De 
toetsing is uitgevoerd met de HR2006. Deze hydraulische randvoorwaarden 
houden geen rekening met de effecten van het project Ruimte voor de Rivier. 
Afwachten van dit effect is alleen van toepassing op locaties waar een 
waterstandsdaling is te verwachten; 

3. veiligheidsoordeel‘nader onderzoek nodig’ maatregel ‘onderzoek uitvoeren naar…’. 
Daar waar niet voldoende gegevens zijn om tot een oordeel te komen, is de 
maatregel “nader onderzoek uitvoeren in de vierde toetsronde”. 

 
Conclusies 
– Het waterschap is voor 97% van de dijken in het hele beheergebied tot een 

veiligheidsoordeel gekomen. Met een resultaat van 3% ‘geen score’ kan gesteld 
worden dat de doelstelling, maximaal 15%, gehaald is. Desondanks streeft het 
waterschap er naar om in de komende jaren dit percentage verder terug te 
brengen. 

– De derde toetsronde is uitgevoerd met andere uitgangspunten en 
randvoorwaarden dan de tweede toetsronde als gevolg van voortschrijdend inzicht 
(o.a. hogere waterstanden). Als gevolg daarvan wordt er nu vaker gekomen tot 
het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’. Een cijfermatige vergelijking 
tussen de tweede en derde toetsronde gaat dan ook mank. 

– Voor de derde toetsronde heeft het waterschap een enorme inspanning geleverd 
met betrekking tot het verzamelen van gegevens van de waterkeringen en een 
consistente aanpak van berekeningen voor het hele gebied. Deze enorme 
inspanning met de bijbehorende kosten is heel nuttig geweest en levert een 
besparing op voor komende toetsrondes, VNK2, verbetering van het 
beheerregister en allerlei andere werkprocessen binnen het waterschap. 
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Bijlage F Overstromingsscenario’s 

Tabel  F–1: Gedefinieerde overstromingsscenario’s voor dijkring 40 

Scenario Scenariokans Kans Falend ringdeel Aantal 

 (per jaar) bijdrage 1. Maas_km205 2. Maas_km207 3. Waal_km922 doorbraken 

3 1/1.400 58,8% faalt niet faalt niet faalt 1 

1+2+3 1/4.100 20,4% faalt faalt faalt 3 

2+3 1/9.600 8,7% faalt niet faalt faalt 2 

1+3 1/16.800 4,9% faalt faalt niet faalt 2 

1+2 1/22.300 3,7% faalt faalt faalt niet 2 

2 1/31.000 2,7% faalt niet faalt faalt niet 1 

1 1/109.000 0,8% faalt faalt niet faalt niet 1 

Ringkans 1/840 100,0%     
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Bijlage G Kansen, gevolgen en risico’s per scenario 

Tabel  G–1: Kansen, gevolgen en risico’s per overstromingsscenario 

Scenario 

 

Debiet 

Lobith 

Debiet 

Lith 

Doorbraak 

locatie 

Scenario 

kans 

OM/SSM 

berekeningen 

Onverwachte overstroming 

Geen evacuatie 

Onverwachte overstroming 

ongeorganiseerde evacuatie

Verwachte overstroming 

ongeorganiseerde evacuatie

Verwachte overstroming 

Georganiseerde evacuatie 

 
[m3/s] 

 

[m3/s] 

 
   

Economisch 

risico 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico 

Slachtoffer 

risico 

Economisch 

risico 

Slachtoffer 

risico 

1 17.367 4.349 Maas_km205 9,13E-06 RD01_tpp1d 3,23E+01 4,74E-06 2,56E+01 1,56E-06 1,34E+02 2,99E-06 1,27E+02 1,90E-06 

2 17.388 4.377 Maas_km207 3,22E-05 RD02_tpp1d 1,14E+02 1,67E-05 9,03E+01 5,49E-06 4,72E+02 1,05E-05 4,49E+02 6,69E-06 

3 15.330 3.227 Waal_km922 7,00E-04 RD03_tp 2,99E+03 8,26E-04 1,18E+03 1,35E-04 7,67E+03 4,29E-04 1,77E+04 5,45E-04 

1+2 16.653 4.236 Maas_km205 

Maas_km207 

4,50E-05 0102 1,59E+02 2,33E-05 1,26E+02 7,66E-06 6,58E+02 1,47E-05 6,26E+02 9,34E-06 

1+3 17.399 4.009 Maas_km205 

Waal_km922 

5,90E-05 0103 2,54E+02 6,98E-05 1,00E+02 1,14E-05 6,50E+02 3,63E-05 1,50E+03 4,61E-05 

2+3 17.939 4.212 Maas_km207 

Waal_km922 

1,04E-04 0203 4,49E+02 1,24E-04 1,78E+02 2,03E-05 1,15E+03 6,42E-05 2,65E+03 8,15E-05 

1+2+3 17.190 3.988 Maas_km205 

Maas_km207 

Waal_km922 

2,45E-04 010203 1,05E+03 2,90E-04 4,17E+02 4,75E-05 2,70E+03 1,51E-04 6,21E+03 1,91E-04 

Restant    0,00E+00 Maximaal_Scenario 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Bijlage H Faalkansen per faalmechanisme na gerichte maatregelen 

Tabel  H–1: Berekende faalkansen en overstromingskansen per verbetermaatregel voor dijkring 40. 

Stap Vak Versterking voor faalmechanisme Dijken 
Overloop en 
golfoverslag 

Dijken 
Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Dijken 
Opbarsten en 
piping 

Dijken 
Falen bekleding 
en erosie 

Kunstwerken 
gecombineerd 

Overstromings-
kans (per jaar) 

0   4,66E-04 6,95E-06 8,51E-04 8,51E-06 3,63E-04 1,20E-03 

1 HA.1100.2200 Opbarsten en piping 4,66E-04 6,95E-06 6,42E-04 8,51E-06 3,63E-04 1,03E-03 

2 HA.4000.4900 Opbarsten en piping 4,66E-04 6,95E-06 4,37E-04 8,51E-06 3,63E-04 8,50E-04 

3 HA.3500.4000 Opbarsten en piping 4,66E-04 6,95E-06 2,36E-04 8,51E-06 3,63E-04 6,55E-04 

4 HA.2440.3500 Overloop en golfoverslag 4,18E-04 6,95E-06 2,36E-04 8,51E-06 3,63E-04 6,18E-04 

5 HM.2930.3690 Overloop en golfoverslag 3,91E-04 6,95E-06 2,36E-04 8,51E-06 3,63E-04 6,13E-04 

 
Tabel  H–2: Berekende faalkansen en overstromingskansen per verbetermaatregel voor de Heerewaardense Afsluitdijk. 

Stap Vak Versterking voor faalmechanisme Dijken 
Overloop en 
golfoverslag 

Dijken 
Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Dijken 
Opbarsten en 
piping 

Dijken 
Falen bekleding 
en erosie 

Kunstwerken 
gecombineerd 

Overstromings-
kans (per jaar) 

0   3,30E-04 6,95E-06 7,65E-04 9,46E-08 0,00E+00 1,05E-03 

1 HA.1100.2200 Opbarsten en piping 3,30E-04 6,95E-06 5,41E-04 9,46E-08 0,00E+00 8,59E-04 

2 HA.4000.4900 Opbarsten en piping 3,30E-04 6,95E-06 3,22E-04 9,46E-08 0,00E+00 6,50E-04 

3 HA.3500.4000 Opbarsten en piping 3,30E-04 6,95E-06 1,06E-04 9,46E-08 0,00E+00 4,24E-04 

4 HA.2440.3500 Overloop en golfoverslag 2,59E-04 6,95E-06 1,06E-04 9,46E-08 0,00E+00 3,38E-04 

5 HA.4000.4900 Overloop en golfoverslag 2,47E-04 6,95E-06 1,06E-04 9,46E-08 0,00E+00 3,28E-04 
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Bijlage I Colofon 

 
Uitgegeven door  
Rijkswaterstaat Waterdienst 
Projectbureau VNK2 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
T. 0320 298411 
 
Betrokken beheerder 
Waterschap Rivierenland 
Contactpersoon: de heer B. (Bas) Effing 
 
Foto omslag rapport: de heer J. (Jaap) Bronsveld 
  
Betrokken Provincie 
Provincie Gelderland 
Contactpersoon: de heer J. (Johan) Gudden 
 
Projectteam dijkring 40 
Projectleider: 
de heer R. (Ronny) Vergouwe (DHV) 
 
Begeleiding vanuit het projectbureau: 
de heer R. (Ruben) Jongejan 
 
Projectteam: 
de heer J.C. (Jan Kees) Bossenbroek (Oranjewoud) 
de heer M. (Marcel) van den Berg (DHV) 
de heer G. (Geert) Liesting (DHV) 
 
Kwaliteitsborging 
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteitsborging van dit project. 
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