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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 53, Salland. Het detailniveau van de 
analyses is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een 
beeld van het overstromingsrisico. 
 
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkringgebied 53, 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 Overijssel 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 de 
nieuwe normering. 
 
VNK2 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van 
Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg, uitgevoerd door WVL 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. 
 
 
 
Niels Roode 
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat WVL 
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Managementsamenvatting 

Wat is VNK2? 
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in 
Nederland in kaart brengt. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk 
overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, 
overstromingswijzen en gegevens omtrent bewoning en bedrijvigheid (de gevolgen), 
kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Met een goed beeld van 
het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen kunnen beter onderbouwde 
keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in waterveiligheid. 
 
Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkringgebied 53, Salland. 
 
Resultaten 
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een 
dijkringgebied. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de 
toetsing in het kader van de Waterwet. De in VNK2 berekende overstromingskansen 
laten zich niet zonder meer vergelijken met de wettelijk vastgelegde 
overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten 
kunnen keren (zie paragraaf 1.3). VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans 
van het dijkringgebied. Een ander verschil met de toetsing is dat in VNK2 ook de 
economische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in 
beeld worden gebracht.  
 
Overstromingskans dijkringgebied 
De berekende overstromingskans voor het dijkringgebied zonder noodmaatregelen is 
groter dan 1/100 per jaar. De overstromingskans wordt vooral bepaald door het 
faalmechanisme opbarsten en piping. In Figuur 1 zijn de tien vakken/kunstwerken 
weergegeven waarvoor de grootste faalkansen zijn berekend. Voor de afgekeurde 
dijkvakken langs de IJssel zijn relatief grote faalkansen berekend, terwijl voor de 
afgekeurde dijkvakken langs de Schipbeek, het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water 
en de Vecht relatief kleine faalkansen zijn berekend.  
 
Overstromingsrisico 
Het overstromingsrisico wordt uitgedrukt in verschillende risicomaten. Eén daarvan is 
de ruimtelijke verdeling van de jaarlijkse verwachtingswaarde voor schade en 
slachtoffers in het dijkringgebied. De slachtoffers en de schade worden, zoals 
verwacht, vooral gevonden in de woonkernen Zwolle, Deventer, Olst, Wijhe en Heino. 
Figuur 2 (links) geeft de ruimtelijke verdeling van de schade. De berekende 
verwachtingswaarde van de economische schade voor het dijkringgebied 
bedraagt71 miljoen euro per jaar. De berekende verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers bedraagt 1,4 slachtoffers per jaar. Opbarsten en piping levert met bijna 
90% een grote bijdrage aan het overstromingsrisico van het dijkringgebied. 
 
Effect van versterkingen 
Op basis van de resultaten is het mogelijk om versterkingsmaatregelen te definiëren 
om het overstromingsrisico terug dringen. Het verbeteren van 10 dijkvakken (ca. 14 
km dijk) tussen Deventer en Zwolle leidt tot een afname van het overstromingsrisico 
met 90%. Hier is de invloed van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de 
Rivier niet meegenomen. 
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Figuur 1: Overstromingskans per dijkvak, met uitgelicht de dijkvakken en kunstwerken met de 

grootste faalkansen. 

In het kader van het Deltaprogramma wordt een voorstel ontwikkeld voor nieuwe 
normen voor de primaire waterkeringen. Bij het vaststellen van de normhoogte spelen 
het LIR en het economisch risico een belangrijke rol. De Minister heeft recent 
aangegeven dat het LIR overal kleiner dient te zijn dan 1/100.000 (10-5) per jaar. 
Daarnaast wordt in kosten-batenanalyses [ref 14] gekeken naar de balans tussen de 
kosten van versterkingen en de invloed daarvan op het economisch risico. 
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Figuur 2: Ruimtelijke verdeling van de schade in het dijkringgebied (links) en het lokaal 
individueel risico (LIR, rechts). 

Figuur 2 (rechts) geeft het lokaal individueel risico in het dijkringgebied weer. De 
figuur laat zien dat rond Zwolle het LIR groter is dan 1/100.000 per jaar. In de hier 
gepresenteerde figuren hebben de gebieden met een oranje of groene kleur een LIR 
kleiner dan 1/100.000 per jaar.  
• Om in het hele dijkringgebied te komen tot een LIR kleiner dan 1/100.000 per jaar 

moeten 15 dijkvakken/kunstwerken verbeterd worden (zie Figuur 3 linksboven). 
Hierbij is het effect van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier 
buiten beschouwing gelaten.  

• Het uitvoeren van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier verkleint 
het deel van het dijkringgebied met een LIR groter dan 1/100.0000 per jaar met 
circa 90% (Figuur 3 rechtsboven) ten opzichte van de huidige situatie. De 
verwachtingswaarde voor de schade daalt van 71 naar 26 miljoen euro per jaar, de 
overstromingskans van het dijkringgebied halveert tot 1/110 per jaar. 

• De combinatie van de Ruimte voor de Rivier maatregelen met het project ‘Zwolle’ 
in het kader van het nHWBP (ca. 10 km dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en het 
Zwarte Water) leidt in beperkte mate tot een afname van het gebied met een LIR 
groter dan 1/100.000 per jaar (Figuur 3 linksonder). De verwachtingswaarde voor 
de schade blijft circa 26 miljoen euro per jaar. De afname ten opzichte van de 
situatie met alleen de Ruimte voor de Rivier maatregelen is beperkt doordat: 

o in de huidige situatie zijn voor deze dijkvakken alleen overloop en overslag 
en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam berekend; het verbeteren 
van deze faalmechanismen heeft maar een relatief kleine invloed op de 
overstromingskans van het dijkringgebied als geheel. De grote faalkans 
voor het faalmechanisme opbarsten en piping blijft de overstromingskans 
van het dijkringgebied domineren; 

o de faalkansen van de dijkvakken die in dit project verbeterd worden zijn 
niet groot: de grootste vakfaalkans bedraagt 1/1.500 per jaar; 

o de gevolgen van de ringdelen waar de vakken in liggen zijn relatief klein. 
• Als naast de Ruimte voor de Rivier maatregelen gerichte versterkingen plaats 

vinden in de twee zwakste vakken die buiten de maatregelen in het kader van 
Ruimte voor de Rivier vallen (vak 42 en 63, ca. 4 km dijk), dan wordt het LIR 
praktisch overal in het dijkringgebied kleiner dan 1/100.000 per jaar (zie Figuur 3, 
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rechtsonder). In dat geval bedraagt de verwachtingswaarde voor de schade 
23 miljoen euro per jaar. 

• Om de overstromingskans terug te brengen tot de waarde die in een kosten-
batenanalyse van Deltares [ref 14] als optimaal is aangemerkt, 1/4.000 per jaar, 
is 61 km dijkversterking en het aanpakken van 7 kunstwerken nodig. Het LIR zal 
hierna in het hele dijkringgebied aanmerkelijk kleiner zijn dan 1/100.000 per jaar, 
met een verwachtingswaarde voor de schade van 0,4 miljoen euro per jaar. 

De bovenstaande constateringen willen overigens niet zeggen dat de uitvoering van 
het project Zwolle bij de introductie van nieuwe normen niet nodig zal zijn. 
 

 

 

 
   

 

 

 
Figuur 3: Het LIR na verbetering van 15 dijkvakken/kunstwerken (linksboven), RvdR 

maatregelen (rechtsboven), RvdR maatregelen in combinatie met project ‘Zwolle’ 
(linksonder) en van RvdR maatregelen met verbeteren van 2 vakken (rechtsonder). 
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Technische samenvatting 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor 
dijkringgebied 53 Salland in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 
(VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken 
en wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze 
resultaten berusten. De analyse door VNK2 omvat de volgende stappen: 
 
De schematisatie van de dijkring 
De primaire waterkering van de dijkring bestaat uit een aaneengesloten stelsel van 
dijken, verholen keringen en kunstwerken (Figuur 4). De verholen keringen bestaan 
uit natuurlijk afgezette verhogingen in het landschap, opgebouwd uit zand en dikwijls 
begroeid met bomen. Deze verholen keringen liggen voornamelijk langs de Vecht 
(nabij Ommen) en nabij Deventer (centrum Deventer en langs de Schipbeek). Voor de 
rest bestaat de waterkering uit groene dijken met daarin op enkele plaatsen een 
langsconstructie. Deze waterkerende langsconstructies hebben een gezamenlijke 
lengte van enkele honderden meters. De begrenzing van de dijkvakken sluit zoveel 
mogelijk aan bij de vakindeling die de beheerder heeft gehanteerd in de 2e en 3e 
toetsronde.  
 

Totale lengte 83 km 

Aantal dijkvakken 72 

Dijken 

Gemiddelde lengte dijkvak 1,15 km 

Kunstwerken Totaal aantal kunstwerken 96 

 Aantal beschouwde kunstwerken 16 

Tabel 1: De vakindeling van dijkring 53. 

Een overzicht van de vakindeling en de kunstwerken in de categorie a-kering is 
gegeven in Tabel 1. 
 
De berekening van faalkansen 
Niet alle faalmechanismen leveren voor elk dijkvak en kunstwerk een relevante 
bijdrage aan het overstromingsrisico. Faalmechanismen zijn niet beschouwd indien uit 
de rapportage van de 3e toetsronde blijkt dat het faalmechanisme niet van toepassing 
is, als er een ruime veiligheidsmarge is of als optreden van het faalmechanisme niet 
leidt tot bresvorming en grote gevolgen. 
 
Tabel 2 geeft het aantal dijkvakken dat per faalmechanisme is beschouwd. De faalkans 
oor overloop en golfoverslag is niet voor alle dijkvakken (72) berekend. Voor één vak 
langs de Schipbeek en vier dijkvakken langs de Vecht blijkt dat optreden van overloop 
en golfoverslag (of welk ander faalmechanisme dan ook) niet leidt tot bresvorming met 
een doorbraak als gevolg, maar hooguit tot wateroverlast. Dit komt doordat er of hoog 
achterland of een hoog en breed grondlichaam aanwezig is. Daarom zijn de faalkansen 
van deze dijkvakken niet meegenomen in de bepaling van de overstromingskans van 
dijkringgebied 53. 
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Figuur 4: Weergave van de primaire waterkering van dijkring 53. 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme Aantal 
vakken/kunstwerken 

Overloop en golfoverslag 67 

Opbarsten en piping 30 

Macrostabiliteit binnenwaarts 3 

Dijken 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 13 

Overslag/overloop 6 

Betrouwbaarheid sluiting 9 

Onder- en achterloopsheid 8 

Kunstwerken 

Sterkte en stabiliteit 4 

Tabel 2: Beschouwde faalmechanismen en het aantal nader beschouwde vakken / 
kunstwerken. 
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De overstromingskans van het dijkringgebied is de kans dat het gebied overstroomt 
doordat de waterkering rondom dat gebied (het dijkringgebied) op één of meer 
plaatsen faalt. De in de faalkansanalyse berekende overstromingskans van 
dijkringgebied 53 is groter dan 1/100 per jaar. Deze overstromingskans komt overeen 
met de overstromingskans van nabijgelegen dijkringgebieden in het 
bovenrivierengebied. 
 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en golfoverslag 1/370 

Opbarsten en piping  >1/100 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/10.000 

Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/5.500 

Overslag/overloop 1/940 

Betrouwbaarheid sluiting 1/740 

Onder- en achterloopsheid 1/230 

Kunstwerk 

Sterkte en stabiliteit 1/4.600 

Overstromingskans >1/100 

Tabel 3: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

In Tabel 3 is te zien dat de overstromingskans van het dijkringgebied wordt 
gedomineerd door het faalmechanisme opbarsten en piping. De grote berekende 
faalkans is te verklaren door het grote aantal dijkvakken met een relatief grote 
faalkans ordegrootte 1/300-1/900 per jaar. Een groot deel van de dijkring is in de 
derde toetsronde afgekeurd op opbarsten en piping. Opmerkelijk is verder ook nog dat 
de bijdrage van de kunstwerken, specifiek de bijdrage van drie kunstwerken in 
Deventer, relatief groot is in vergelijking met nabijgelegen dijkringgebieden in het 
bovenrivierengebied. In de derde toetsronde zijn deze drie kunstwerken afgekeurd. 
 
Voor de in de derde toetsronde afgekeurde dijkvakken langs de IJssel zijn relatief 
grote faalkansen berekend, terwijl voor de afgekeurde dijkvakken langs de Schipbeek, 
het Zwolle-IJsselkanaal, het Zwarte Water en de Vecht relatief kleine faalkansen zijn 
berekend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vakken afgekeurd op hoogte 
binnen VNK op overloop zijn beoordeeld, waarbij met een verhard hoog achterland 
lage faalkansen worden berekend. Ook zijn een groot deel van deze dijkvakken in de 
derde toetsronde afgekeurd op het faalmechanisme erosie bekleding. Bij de toetsing 
hebben deze dijkvakken direct een score onvoldoende gekregen indien er sprake was 
van een grasbekleding direct op de zandkern van de dijk (zie ook ref 3).  
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Figuur 5: Overzicht faalkansen van dijkring 53. 

De aanwezigheid van een groot aantal dijkvakken en kunstwerken met een faalkans 
groter dan 1/1.000 per jaar zorgt er ook voor dat er relatief veel verbetermaatregelen 
genomen moeten worden om de overstromingskans van het dijkringgebied terug te 
brengen tot een waarde kleiner dan 1/1.000 per jaar. Ter illustratie; na het verbeteren 
van de 40 dijkvakken/kunstwerken met de grootste kansbijdrage, is de 
overstromingskans teruggebracht tot 1/800 per jaar. 
 
De berekening van scenariokansen 
Bij het berekenen van de scenariokansen is uitgegaan van 13 ringdelen (13 
alternatieve doorbraaklocaties). Een ringdeel is een deel van de dijkring waarbinnen de 
locatie van de bres geen significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de 
optredende schade.  
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Figuur 6: Overzicht ringdelen dijkring 53 

 
Het dijkringgebied wordt bedreigd vanuit 2 onafhankelijke riviersystemen: de IJssel en 
de Vecht. Bij beide systemen is er sprake van ontlasten bij een dijkdoorbraak. Er is 
sprake van ontlasten met eerst falen van de zwakste schakel. Na een dijkdoorbraak 
wordt de belasting op de andere ringdelen binnen het riviersysteem verminderd, 
waardoor de kans zeer klein is dat deze zullen falen. Een doorbraak langs de IJssel kan 
wel gelijktijdig optreden met een doorbraak langs de Vecht. Er is dus tussen beide 
riviersystemen geen sprake van ontlasten. 
 
Samengevat is dijkring 53 geschematiseerd door middel van twee onafhankelijke 
watersystemen, de IJssel en de Vecht met respectievelijk 7 en 6 ringdelen, waarbinnen 
sprake is van ontlasten. Bij deze schematisatie kunnen hooguit tweevoudige 
dijkdoorbraken voorkomen; een doorbraak in een van de ringdelen van de IJssel in 
combinatie met een doorbraak in een van de ringdelen van de Vecht. Dit resulteert in 
42 tweevoudige scenario’s naast de 13 enkelvoudige doorbraken. Samen komt dit neer 
op 55 verschillende doorbraakcombinaties. 
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Van deze scenariokansen blijken alle enkelvoudige doorbraken samen een bijdrage te 
leveren van 95,2% van de overstromingskans. De scenario’s met meervoudige 
doorbraken dragen voor 0,6% bij aan de overstromingskans. De restkans (4,2%) is 
gekoppeld aan de gevolgen van het maximale scenario1.  
 
De berekening van de gevolgen 
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende 
belastingcondities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), tp en tp+1d. In de 
overstromingsberekeningen is uitgegaan van de standzekerheid van de regionale 
keringen en lijnvormige elementen (zoals snelwegen, spoorlijnen en ook de regionale 
kering langs de Sallandse Weteringen). De gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Ten 
aanzien van de bevolkingsgegevens en schadegegevens is uitgegaan van de situatie in 
2000, respectievelijk 2006. Uit vergelijking met bevolkingsgegevens van het CBS uit 
het jaar 2010 blijkt dat de bevolkingstoename in dit dijkringgebied beperkt is tot 1%. 
Deze bevolkingsgroei heeft een verwaarloosbaar effect op het berekende aantal 
slachtoffers. 
 
Voor de meervoudige doorbraken zijn de overstromingskenmerken (waterdiepte, 
stroomsnelheid, stijgsnelheid) berekend door de overstromingsberekeningen voor de 
enkelvoudige doorbraken te combineren. 
 
De grootste economische schade bij de 55 beschouwde scenario’s bedraagt ongeveer 9 
miljard euro, het grootste aantal slachtoffers ongeveer 900 slachtoffers. De 
gemiddelde economische schade per overstroming is ongeveer 4 miljard euro, het 
gemiddeld aantal slachtoffers 80 (het gemiddelde is de verwachtingswaarde van de 
economische schade of het aantal slachtoffers gedeeld door de overstromingskans). 
 
Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen 
Voor de 55 scenario’s waarvoor scenariokansen zijn berekend, zijn bijbehorende 
gevolgberekeningen geselecteerd. Gelet op de waarschijnlijke belastingcondities bij het 
optreden van de overstromingsscenario’s zijn de waterstanden vrijwel steeds 
gekoppeld met gevolgberekeningen voor tp en tp-1d. Dit is volgens verwachting, 
omdat opbarsten en piping het maatgevende faalmechanisme is, en dit 
faalmechanisme kan al bij lagere waterstanden optreden. 
 
De berekening van het overstromingsrisico 
De verwachtingswaarden van de economische schade en het slachtofferrisico bedragen 
respectievelijk 71 miljoen euro en 1,4 slachtoffers per jaar. De FN- en FS-curve zijn 
getoond in Figuur 7. Deze curven beschrijven de kansen op overschrijding van 
bepaalde slachtofferaantallen of schades. 
 

 
1 In het maximale scenario vinden doorbraken plaats in alle ringdelen; de grootst mogelijke gevolgen in 
dijkringgebied 53. Het koppelen hiervan aan de restkans is een conservatieve benadering bij het bepalen van 
het overstromingsrisico. 
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Figuur 7: FN-curve (links) en FS-curve (rechts) voor dijkring 53. 

Het lokaal individueel risico (LIR) en het plaatsgebonden risico (= LIR exclusief effect 
evacuatie) liggen relatief ver uit elkaar. Door de verwachtingswaarde van de 
evacuatiefractie van 0,77 zit er bijna een factor 4 tussen het PR en het LIR (Figuur 8). 
Het effect van evacuaties in dijkring 53 is dus groot. 
 

 

Figuur 8: Lokaal individueel (links) en het plaatsgebonden (rechts) risico voor dijkringgebied 
53. 

Gevoeligheidsanalyses 
In de gevoeligheidsanalyses is het effect van gerichte verbetermaatregelen op zowel 
de overstromingskans als op het overstromingsrisico bestudeerd. Op basis van deze 
gevoeligheidsanalyses is gebleken dat versterking van de vakken en kunstwerken met 
de grootste faalkansen al tot een substantiële reductie leidt (zie Tabel 4: reductie 
overstromingskans 60% en risicoreductie gemiddeld circa 60% na tien 
verbetermaatregelen). Versterking van dijkvakken binnen ringdeel 3, 4 en 5, 
behorende bij scenario’s met relatief grote gevolgen, leidt tot een beperkte reductie 
van de overstromingskans, maar tot een grote reductie van het overstromingsrisico 
(reductie overstromingskans circa 40% en risicoreductie gemiddeld circa 90%). 
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Kans Risico Verbeterd vak of 
kunstwerk 

Overstromingskans 
dijkringgebied na 
verbetering  
[per jaar] 

Economisch risico 
[miljoen euro per 
jaar] 

Slachtofferrisico 
[aantal per jaar] 

Huidige situatie >1/100 71 1,4 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van kansen 

1/130 27 (62%) 0,55 (62%) 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van risico 

>1/100 8,0 (89%) 0,13 (91%) 

Tabel 4: Overstromingskans en –risico na verbetermaatregelen op basis van kans of risico. 
Tussen haakjes staat de reductie ten opzichte van de huidige situatie. 

Het lokaal individueel risico na tien en 40 verbetermaatregelen is weergegeven in 
Figuur 9. De bij iedere verbetermaatregel afnemende overstromingskans is 
weergegeven in Figuur 10. 
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Figuur 9: (vorige pagina) 
Lokaal individueel risico de huidige situatie (boven), na tien maatregelen met 
prioritering op kansen (midden links), na tien maatregelen met prioritering op risico’s 
(midden rechts), na 40 maatregelen met prioritering op kansen (onder links) en na 
40 maatregelen met prioriteren op risico’s (onder rechts). 
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Figuur 10: Afname van de overstromingskans per verbetermaatregel. 

De overige gevoeligheidsanalyses geven het volgende beeld: 
 
• De maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier leiden tot een reductie van 

de overstromingskans van het dijkringgebied met 50%; het schade- en 
slachtofferrisico nemen af met meer dan 60%. 

 
• De hydraulische randvoorwaarden langs de Vecht zijn tussen de publicatie van de 

HR2001 en de HR2006 sterk verhoogd. In een analyse is bekeken wat de 
overstromingskans van het dijkringgebied zou zijn geweest met de oude 
hydraulische randvoorwaarden. De faalkansen met de oude hydraulische 
randvoorwaarden laten op vakniveau reducties met een factor 10 tot 20 van zien 
ten opzichte van de huidige situatie met de HR2006. Voor het hele dijkringgebied 
is de reductie echter beperkt; de overstromingskans blijft groter dan 1/100 per 
jaar doordat de invloed van de IJssel ongewijzigd is. 

 
• Het effect van noodmaatregelen op de faalkans voor opbarsten en piping is groot. 

Opzetten van het binnendijkse waterpeil met 0,5m leidt voor dat voor het 
faalmechanisme opbarsten en piping tot een faalkansreductie met een factor 5. 
Een opzet van 1,5m op het maaiveld net achter de dijk leidt tot een 
faalkansreductie met een factor 50. 

 
In het kader van het Deltaprogramma wordt een voorstel ontwikkeld voor nieuwe 
normen voor de primaire waterkeringen. Bij het vaststellen van de normhoogte spelen 
het LIR en het economisch risico een belangrijke rol. De Minister heeft recent 
aangegeven dat het LIR overal kleiner dient te zijn dan 1/100.000 (10-5) per jaar. 
Daarnaast wordt in kosten-batenanalyses [ref 14] gekeken naar de balans tussen de 
kosten van versterkingen en de invloed daarvan op het economisch risico. 
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• Om in het hele dijkringgebied te komen tot een LIR kleiner dan 1/100.000 kunnen 
gerichte verbetermaatregelen worden toegepast. Als de maatregelen in het kader 
van Ruimte voor de Rivier niet worden meegenomen, zijn verbeteringen in 15 
dijkvakken en/of kunstwerken nodig om dit te realiseren (zie Figuur 11 
linksboven). 

 
• De maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier leveren ook een 

aanzienlijke reductie op van het gebied met een LIR groter dan 1/100.000 per jaar 
(zie Figuur 11 rechtsboven). De verwachtingswaarde voor de schade bedraagt dan 
26 miljoen euro per jaar. 

 
• De combinatie van de Ruimte voor de Rivier maatregelen met het project ‘Zwolle’ 

in het kader van het nHWBP (ca. 10 km dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en het 
Zwarte Water) leidt in beperkte mate tot een afname van het gebied met een LIR 
groter dan 1/100.000 per jaar (zie Figuur 11 linksonder). De verwachtingswaarde 
voor de schade blijft circa 26 miljoen euro per jaar. De afname blijft beperkt 
doordat: 

o in de huidige situatie zijn voor deze dijkvakken alleen overloop en overslag 
en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam berekend; het verbeteren 
van deze faalmechanismen heeft maar een relatief kleine invloed op de 
overstromingskans van het dijkringgebied als geheel; 

o de faalkansen van de dijkvakken die in dit project verbeterd worden zijn 
niet groot: de grootste vakfaalkans bedraagt 1/1.500 per jaar; 

o de gevolgen van de ringdelen waar de vakken in liggen zijn relatief klein. 
De bovenstaande constateringen willen overigens niet zeggen dat de uitvoering 
van het project Zwolle bij de introductie van nieuwe normen niet nodig zal zijn. 

 
• Als naast de Ruimte voor de Rivier maatregelen gerichte versterkingen plaats 

vinden in de twee zwakste vakken die buiten de maatregelen in het kader van 
Ruimte voor de Rivier vallen (vak 42 en 63, ca. 4 km dijk), dan wordt het LIR 
praktisch overal in het dijkringgebied kleiner dan 1/100.000 per jaar (zie 
Figuur 11, rechtsonder). In dat geval bedraagt de verwachtingswaarde voor de 
schade 23 miljoen euro per jaar. 

 
• Om de overstromingskans terug te brengen tot de waarde die in een kosten-

batenanalyse van Deltares [ref 14] als optimaal is aangemerkt, 1/4.000 per jaar, 
is 61 km dijkversterking en het aanpakken van 7 kunstwerken nodig. Het LIR zal 
hierna in het hele dijkringgebied aanmerkelijk kleiner zijn dan 1/100.000 per jaar, 
met een verwachtingswaarde voor de schade van 0,4 miljoen euro per jaar. 
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Figuur 11: Het LIR na gerichte verbetering van 15 dijkvakken/kunstwerken (linksboven), na 

realisatie van de RvdR maatregelen (rechtsboven, na realisatie van de RvdR 
maatregelen in combinatie met project ‘Zwolle’ in het kader van het nHWBP 
(linksonder), en na realisatie van de RvdR maatregelen in combinatie met het gericht 
verbeteren van twee dijkvakken (rechtsonder). 
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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. VNK2 brengt het 
overstromingsrisico in Nederland in beeld. De inzichten die zij daarbij opdoet zijn van 
grote waarde voor de bescherming van Nederland tegen overstromingen. 
 

1.2 Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart 

Het project VNK2 wordt uitgevoerd door RWS WVL in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal 
overleg (IPO). Voor de uitvoering van de feitelijke berekeningen is het Projectbureau 
VNK2 opgericht. Het Projectbureau werkt samen met waterschappen en provincies, en 
wordt daarbij ondersteund door ingenieursbureaus. De kennisinstituten van Nederland 
dragen bij aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het 
analyse-instrumentarium. Het ENW controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de 
analyses en rapportages. 
 
Het project VNK2 berekent de kansen op en de gevolgen van overstromingen en 
berekent door beide te combineren het overstromingsrisico. 
Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van waterkeringen (en mogelijk 
hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het dijkringgebied) tegen 
overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn in Nederland 57 van dit type 
dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en 33 
(Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd. 
Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 Maaskaden.  
Het project VNK2 voert een analyse uit voor 55 dijkringgebieden en 3 Maaskaden.  
Binnen het project VNK2 worden alleen de categorie a-keringen kwantitatief 
geanalyseerd. De bijdrage aan de overstromingskans en overstromingsrisico’s van 
overige keringen (categorie b-, c- en d-keringen) worden alleen kwalitatief 
aangegeven. 
 
VNK2 geeft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, identificeert de 
zwakke plekken, berekent het overstromingsrisico en geeft mogelijkheden aan om dit 
risico te verkleinen. VNK2 levert basisinformatie voor politiek-maatschappelijke 
afwegingen ten aanzien van investeringen in de waterveiligheid van Nederland. 
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1.3 Overschrijdingskansen en overstromingskansen 

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

aanwezigheid van reststerkte hoeft een dijk bij een overschrijding van een 
waterstand die gelijk is aan het toetspeil nog niet direct te bezwijken. Het is echter 
ook mogelijk dat een dijk bij een waterstand beneden het toetspeil bezwijkt door 
bijvoorbeeld het faalmechanisme opbarsten en piping. De conditie van een 
waterkering kan afwijken van de norm, zowel in positieve als negatieve zin. 
Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een 
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de 
conditie van de hele dijkring.  

• Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de hydraulische belastingen 
(waterstanden).  
Om een overstromingskans te kunnen berekenen moeten ook de onzekerheden 
ten aanzien van de sterkte-eigenschappen van waterkeringen expliciet worden 
meegenomen. 

• Bij de toetsing in het kader van de Waterwet wordt per dijkvak berekend of een 
waterkering het toetspeil, behorend bij de overschrijdingskans, veilig kan keren.  
De overstromingskans heeft betrekking op de hele dijkring. Bij het bepalen van 
een overstromingskans moeten de faalkansen van alle dijkvakken worden 
gecombineerd. Daarbij speelt ook de totale lengte van de kering een rol: hoe 
langer een kering, hoe groter de kans dat zich ergens een zwakke plek bevindt. Dit 
fenomeen wordt ook wel het lengte-effect genoemd. 

 

1.4 Rekenmethode VNK2 

In het project VNK2 worden overstromingsrisico’s berekend. Deze risico’s worden 
bepaald door de kansen op de mogelijke overstromingsscenario’s te combineren met 
de bijbehorende gevolgen van overstromingen. Voor een nadere toelichting op de 
verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt verwezen naar de 
handleiding [ref 1] en de achtergrondrapporten [ref 2] en [ref 3]. In Figuur 12 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 12: 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 waterdiepten en de stroom- en 
stijgsnelheden 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 de 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 13). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop 
deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende 
wijzen van falen worden faalmechanismen genoemd. De overstromingskans wordt 
berekend door het combineren van alle faalkansen per faalmechanisme voor alle dijk-, 
duinvakken en kunstwerken.  
 

 
Figuur 13: De dijkring als een keten met verschillende schakels. 

Voor een beschrijving van de verschillende faalmechanismen die in de risicoanalyse 
zijn meegenomen wordt verwezen naar paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 wordt een 
toelichting gegeven op de faalmechanismen die niet zijn meegenomen in de analyse. 
 
Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een 
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering 
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als 
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een 
gegeven situatie zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de 
waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en 
sterkte-eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans. Zouden 
onzekerheden niet worden beschouwd dan is de kans dat een kering bezwijkt altijd nul 
of één. 
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en per faalmechanisme kan 
de kans worden berekend dat ergens een vak of kunstwerk faalt en er een bres 
ontstaat.  
 
Een overstroming kan ontstaan door één of meerdere bressen. Om het aantal 
mogelijke combinaties te beperken wordt een “ringdeel” geïntroduceerd. Een ringdeel 
is een deel van de dijkring waarvoor geldt dat de gevolgen vrijwel onafhankelijk zijn 
van de locatie van de bres binnen dat ringdeel. 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 berekend. Dit is 
de kans dat zich ergens in de dijkring één of meerdere doorbraken voordoen. 
 
Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het overstromingsrisico te 
bepalen is het nodig om voor alle mogelijke (combinaties van) doorbraken ook de 
gevolgen te bepalen.  
 
Door provincie Overijssel zijn onder begeleiding van VNK2 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 dodelijke 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. 
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Ook voor de meervoudige doorbraken zijn de gevolgen berekend. 
Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het 
overstromingsrisico 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. 

1.5 Leeswijzer 

De analyse van dijkringgebied 53 is beschreven in dit dijkringrapport. Het 
dijkringrapport is geschreven op basis van twee onderliggende rapporten, het 
achtergrondrapport dijken/duinen [ref 3] en het overall kunstwerkenrapport[ref 2]. 
Het overall kunstwerkenrapport is geschreven op basis van het achtergrondrapport dat 
voor elk kunstwerk is opgesteld (zie Figuur 8). 
 

Figuur 14: 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. Het betreft hier steeds enkelvoudige doorbraken. Per 
doorbraaklocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende 
belastingcondities. Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de 
overstromingsberekeningen, wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en 
uitgangspunten.  
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van deze scenariokansberekeningen. Ook wordt 
een toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en 
meervoudige doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen. 
 

Hoofdrapport 

Overall kunstwerkrapport 
[ref 2] 

Achtergrondrapport kw 1  

Achtergrondrapport kw 2 

Achtergrondrapport kw n 

Hoofdrapport Achtergrondrapport 
Dijken/duinen [ref 3] 
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Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het 
overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico 
en het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld. 
 
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd. 
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten op de 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 53. Ten 
slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen van de veiligheid tegen 
overstromen en het verder verkleinen van het overstromingsrisico.  
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie  

In dit hoofdstuk worden de ligging en de kenmerken van dijkringgebied 53 besproken. 
Daarnaast wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken ten behoeve van de 
faalkansberekeningen toegelicht. In het achtergrondrapport [ref 3] wordt nader 
ingegaan op de vakindeling. 
 

2.1 Beschrijving dijkringgebied 53, Salland 

2.1.1 Gebiedsbeschrijving 

Dijkringgebied 53 heeft een oppervlakte van circa 41.000 ha met circa 250.000 
inwoners. Het dijkringgebied omvat zes gemeenten: Zwolle, Deventer, Raalte, 
Ommen, Dalfsen en Olst-Wijhe en ligt in de provincie Overijssel.  
 

 
Figuur 15: Primaire waterkering dijkring 53: Salland met aangegeven welk buitenwater langs de 

waterkering aanwezig is. 
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Ten zuiden van dijkring 53 vormt de Schipbeek het buitenwater. Deze mondt tussen 
de stad Deventer en de snelweg A1 uit in de IJssel. De IJssel is het buitenwater tussen 
Deventer en Zwolle tot de Spooldersluis. Vanaf de Spooldersluis vormt het Zwarte 
Water de grens. Het Zwarte Water mondt ten noorden van Zwolle uit in de het Zwarte 
Meer. De noordoostelijke grens van het dijkringgebied wordt gevormd door de 
Overijsselse Vecht. De Overijsselse Vecht mond ten noordoosten van Zwolle uit in het 
Zwarte Water. In het oosten grenst het gebied aan hoge gronden. 
 

 
Figuur 16: Hoogteligging van het dijkringgebied 

Volgens de Waterwet is de veiligheidsnorm voor de categorie-a keringen van deze 
dijkring 1/1.250 per jaar. Dat betreft de kans op overschrijding van de waterstand die 
veilig gekeerd moet kunnen worden. De aangrenzende dijkringen (dijkring 51 aan de 
andere zijde van de Schipbeek, dijkring 52 aan de andere zijde van de IJssel en 
dijkring 9 aan de andere zijde van de Overijsselse Vecht) hebben eveneens een 
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veiligheidsnorm van 1/1.250 per jaar. Dijkring 10, aan de andere zijde van het Zwarte 
Water, heeft een veiligheidsnorm van 1/2.000 per jaar [ref 13]. 
 
Qua bodemligging is het dijkringgebied te verdelen in drie gebieden. In het zuidoosten 
en noordoosten grenst het dijkringgebied aan hooggelegen stuwwallen, de Sallandse 
Heuvelrug en de Lemelerberg, met uitschieters boven de 60 m +NAP. Vanaf die 
stuwwallen vormt de bodem een hellend vlak in oostelijke tot noordoostelijke richting, 
met hoogtes van circa 13 m +NAP aan de voet van de stuwwallen. De driehoek tussen 
de kern van Heino (in de gemeente Raalte), Dalfsen en de kern van Windesheim 
(onderdeel van de gemeente Zwolle) vormt een laag punt van het dijkringgebied met 
hoogtes tussen de 0 en 2 m +NAP. Het laagste punt, net onder 0 m+NAP, ligt ten 
noorden van de stad Zwolle, de stad zelf ligt over het algemeen weer iets hoger (circa 
1 tot 3 m +NAP). 
 

 
Figuur 17: Landgebruik dijkringgebied 53 [ref 7]. 

Figuur 17 laat zien dat een groot deel van het dijkringgebied bestaat uit ‘groene 
gebieden’: met name grasland, akkerland en bos. Het aandeel bebouwing en 
infrastructuur is, ondanks de aanwezigheid van steden als Zwolle en Deventer, 
beperkt. 

2.1.2 Beheerder 

Het beheer van de primaire kering van dijkring 53 ligt bij Waterschap Groot Salland. 
Zij toetsen en beoordelen periodiek de veiligheid van de primaire waterkeringen. 
 

2.1.3 De primaire waterkering van dijkringgebied 53 

Dijkring 53 bestaat geheel uit primaire waterkeringen van de categorie a. Dit zijn 
waterkeringen die direct buitenwater keren. Onderstaande onderverdeling komt 
overeen met Figuur 15. 
 
Schipbeek 
De waterkering langs de Schipbeek is 7,4 km lang en bestaat uit groene dijken en 
verholen keringen. De groene dijken beslaan de westelijke 4,5 km vanaf de monding 
van de Schipbeek in de IJssel. Binnendijks liggen hier het industrieterrein Bergweide 
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met de Kieftenbeltskolk en bedrijventerreinen Kloosterlanden en Colmschate Zuid. De 
verholen keringen beslaan de oostelijke 2,9 km waterkering, waar de waterkeringlijn 
afbuigt van de Schipbeek tot de aansluiting op hoge gronden ten zuidoosten van 
Colmschate. 
 
Voorbij de Wilhelminabrug ligt een harde kade, de waterkering loopt hier door de 
binnenstad van Deventer als een verholen kering. Bij de Kapjeswelle komt de 
waterkeringlijn weer terug direct langs de IJssel, waar weer een groene dijk de 
waterkering vormt.  
 
IJssel: Deventer - Herxen 
Tussen Olst en Deventer wordt de waterkering gevormd door een groene dijk met de 
provinciale weg N337 gelegen op de kruin. Zowel binnen- als buitendijks liggen enkele 
kolken, en op een tweetal plaatsen wordt de dijk onderbroken door betonnen 
inlaatwerken van de IJssellinie. Deze kunstwerken zijn niet meer in functie, maar nog 
wel in het dijklichaam aanwezig.  
 
In de kern van Olst bevindt zich bebouwing dicht op de dijk (die hier een stuk smaller 
is dan buiten de kern), hetzij direct bij de teen, hetzij op kruinhoogte. Ten noorden 
van Olst bevindt de provinciale weg zich weer op het nu weer brede dijklichaam. 
 
Vlak voor Den Nul buigt de waterkering van de N337 af in westelijke richting, in de 
richting van het buitendijks gelegen Fortmond. Nog voor Fortmond ter hoogte van de 
Lange Kolk slingert de dijk weer terug in noordelijke richting, om bij de Barlose Kolk 
weer samen te komen bij de N337. Tot voorbij Wijhe volgt de dijk de N337, waarbij er 
in Wijhe binnendijks van de huidige dijk een oud dijklichaam ligt.  
 
IJssel: Herxen - Spooldersluis 
Ongeveer 2 km ten noorden van Wijhe buigt de waterkering weer van de N337 af in 
westelijke richting, bij Herxen. Tot Harculo bestaat de waterkering uit een groene dijk, 
met vooral buitendijks enkele grote kolken. Bij Harculo ligt binnendijks een grote 
elektriciteitscentrale, met de nodige leidingkruisingen met de waterkering. Ten 
noorden van Harculo komen de woonwijken van Zwolle in de nabijheid van de dijk, die 
weer wat in noordwestelijke richting afbuigt. De dijk ligt hier naast de Scheler en 
Oldener buitenwaarden, waar op dit moment een project in het kader van de PKB 
Ruimte voor de Rivier in uitvoering is. Er liggen hier ook enkele flinke kolken in de 
nabijheid van de dijk.  
 
Na de kruising van de waterkering met de spoorbrug van de Hanzelijn ligt de dijk net 
buitendijks van de grachten van Het Engelse Werk, een onderdeel van de oude 
verdedigingswerken van de stad Zwolle, dat omgevormd is tot een park. Voorbij het 
Engelse werk kruist de dijk nog een weg voordat hij uitkomt bij het complex 
Katerveer, waar de Willemsvaart in de IJssel uitmondt. Net ten noorden van Katerveer 
kruist de dijk de A28, waarna hij in noordoostelijke richting afbuigt tot de 
Spooldersluis. 
 
Zwarte Water 
De lengte van de waterkering langs het Zwarte Water bedraagt 9,5 km. Vanaf de 
Spooldersluis is de dijk een stuk lager dan langs de IJssel, omdat de te keren 
waterstanden langs het Zwole-IJsselkanaal lager zijn. De waterkering langs het Zwarte 
Water in de stad Zwolle wordt gevormd door groene dijken afgewisseld met 
havenkades en hooggelegen bedrijventerreinen. Even buigt de waterkering in 
oostelijke richting af naar de Keersluis Zwolle, om dan weer terug te gaan richting de 
hoofdgeul van het Zwarte Water.  
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Ongeveer 3 km onder het confluentiepunt van het Zwarte Water met de Vecht verlaat 
de waterkering het stedelijk gebied van Zwolle en loopt de waterkering als een groene 
dijk omgeven door enkele kolken door de “Kop van Salland”. 
 
Overijsselse Vecht 
De lengte van de waterkering langs de Vecht bedraagt 27,1 km. Vanaf het punt waar 
de Vecht en het Zwarte Water samen komen loopt de waterkering in zuidoostelijke 
richting naar de wijken Brinkhoek, Bruggenhoek en Berkum als een groene dijk. De 
waterkering is aan binnen- en buitendijkse zijde omgeven door enkele kolken. Vanaf 
de kruising met de A28 nabij Berkum buigt de dijk af in meer oostelijke richting. Nabij 
Dalfsen loopt de provinciale weg N757 over de waterkering voor enkele honderden 
meters, maar daarna slaat de weg linksaf in noordelijke richting naar Ommen, en de 
dijk gaat rechtdoor in oostelijke richting naar Rechteren. Het stuk waterkering van 
Dalfsen tot Ommen bestaat uit groene dijken afgewisseld met verholen keringen. De 
groene dijken hier worden gekenmerkt door vrij steile taluds en diepe binnendijkse 
teensloten, de verholen keringen bestaan uit grote brede zandlichamen, meestal 
begroeit met bos. Nabij Ommen, vlak bij de monding van de Beneden-Regge in de 
Vecht, sluit de waterkering aan op het grondlichaam van de provinciale weg de N348. 
Dit punt vormt de aansluiting van de dijkring op de hoge grond. 
 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

 
Onderstaande beschrijving is grotendeels ontleend aan het boek ‘Van de Hunnepe tot 
de zee. De geschiedenis van Waterschap Salland’ [ref 8]. 
 
Dekzand en stuwwallen 
Voordat in de Saale-ijstijd de gletsjers tot in Nederland kwamen lag hier een 
uitgestrekt rivierenlandschap met veelal zandige afzettingen. Een van de ijslobben 
groef zich ter plaatse van het latere IJsseldal zeer diep in en drukte zand, klei en 
grindlagen opzij en voor zich uit. Hierdoor ontstond aan weerszijde de Veluwe en de 
Sallandse Heuvelrug. Het gletsjerbekken werd opgevuld met rivierzanden van de Rijn. 
In de warmere Eem-periode werd klei en slib afgezet (terug te vinden op circa 6-8 
meter onder maaiveld). In de laatste Weichsel-ijstijd daalde de zeespiegel en ontstond 
een toendralandschap. Het landijs kwam echter niet tot in Nederland. De open vlaktes 
werden gevoelig voor wind en watererosie. De rivieren kregen veel meer zand en grind 
te verwerken. Op de hogere delen werd een laag met fijn dekzand door de wind 
afgezet.  
 
Rivierenlandschap van de IJssel 
Het meest westelijke landschap van Salland is het rivierenlandschap van de IJssel. Dit 
landschap bestaat uit twee karakteristieke onderdelen. Dicht bij de rivier ligt een vrij 
hoog gelegen gebied met rivierduinen en oeverwallen, dat deels uit uiterwaarden 
bestaat. Hier liggen kalkrijke klei- en zandafzettingen die de rivier in de laatste 
duizenden jaren heeft afgezet. Uiterwaarden en oeverwallen samen vormen de 
stroomgordel van de IJssel. Wat verder van de rivier af ligt een iets lager gelegen 
gebied met zware kleiafzettingen, het komgebied van de IJssel. In figuur 4 is een 
schematische weergave opgenomen. 
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Figuur 18: Verandering in afwatering van het Salland. a. Tot in de hoge middeleeuwen vormde 

de oeverwal geen gesloten geheel. De afwatering vond natuurlijk plaats op de IJssel. 
b. Door opslibbing en bedijking kan het water niet meer in de IJssel stromen. Er zijn 
weteringen door de mens aangelegd om het water noordwaarts af te voeren. Bron 
[ref 8]  

Rivierpatroon 
Tussen Deventer en Zwolle wordt de IJssel gekenmerkt door een recht of slingerend 
patroon. De rivier heeft hier vrij flauwe bochten in tegenstelling tot een meanderende 
rivier stroomopwaarts van Deventer. In de brede stroomvlakte kon de rivier bij hoge 
waterstanden breed uitwaaieren en veel zand en slib afzetten (komklei in het 
achterland en zandbanken in de rivier). Doordat de rivier links en rechts van de 
zandbanken ging stromen vormden zich nevengeulen. 
Aan het eind van de Saale-ijstijd hadden grote smeltwaterstromen op hun weg naar 
het westen brede geulen uitgesleten in de onderliggende zandpakketten, waardoor 
smelt- en kwelwater gemakkelijk kon afstromen naar het westen. Toen echter in de 
loop van de Weichsel-ijstijd grote hoeveelheden dekzand in dit gebied werden afgezet, 
raakten veel van deze laagten afgesnoerd of werden ze sterk vernauwd. Dit 
belemmerde de afvoer van oppervlaktewater in hoge mate. De barrières van dekzand 
zorgden voor een sterke remming van waterafvoer naar het westen. Op veel plaatsen 
stagneerde het water zo dat er zich na verloop van tijd dikke veenpakketten 
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ontstonden (broekgebieden). Door de moeizame afvoer van water veranderden de 
dekzandlaagten in het Salland in het begin van het Holoceen in uitgestrekte 
moerasgebieden, met natte broekbossen en open moerasvegetaties. In de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd werd de ontwatering verbeterd door het graven van 
waterleidingen. 
 
Dijken 
In 1308 werden regels opgesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee te 
vrijwaren van overstromingen. Deze regels zouden bekend worden als het dijkrecht 
van Salland. Hierin werd vastgelegd wie verantwoordelijk was voor inspectie, 
onderhoud, herstel en aanleg van de dijken. Deze regels waren een samenvoeging van 
bestaande regelingen en gewoonterecht en nieuwe bepalingen en een eerste poging 
om enige uniformiteit te brengen en vooral het toezicht te verbeteren. 
 
Ontwatering 
Mede door het aanleggen van de dijken veranderde de afvoer van het binnenwater 
langzamerhand. Achter de oeverwallen langs werden weteringen aangelegd die zuid-
noord zijn georiënteerd. Zo werd het water richting noord afgevoerd in plaats van 
natuurlijk af te wateren op de westelijk gelegen IJssel. In het Salland lopen een groot 
aantal rechte weteringen van oost naar west. Dit zijn geen natuurlijke waterlopen die 
gekanaliseerd zijn maar weteringen gegraven in natuurlijke dalvormige laagten. In 
figuur 5 is een historische kaart van de provincie Overijssel opgenomen waarop deze 
weteringen te zien zijn. Voor de late middeleeuwen bevonden zich in het midden van 
Salland moerassen, nu nog te herkennen aan de namen eindigend op broek 
(Holterbroek, Hellendoorse Broek). Water uit de hogere gebieden (Sallandse 
Heuvelrug) trad op veel plaatsen uit in het laaggelegen midden van Salland. Door de 
geringe hellingshoek en de remmende werking van moeras stroomde het water 
oppervlakkig af en ontstonden er geen beken.  
 

 
Figuur 19: Kaart Ten Have 1643 het Salland met stelsel van weteringen. Bron [ref 8] 
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2.3 Bodemopbouw dijkringgebied 53 

De onderstaande beschrijving is grotendeels over genomen uit het de rapportages 
behorende bij de 3e toetsronde [ref 15] [ref 16] en de Geologische toelichting 
Dijkring 53 Salland, die opgesteld is naar aanleiding van de bepaling van de 
DINOdatabase voor dijkring 53 [ref 17]. 
 
Schipbeek 
Over de gehele lengte van het tracé is de bodemopbouw zandig. Plaatselijk worden 
enkele dunne klei- en leemlagen in het profiel aangetroffen. Deze stoorlagen zijn 
echter niet van een dusdanige dikte (enkele decimeters, <1,0 m) dat sprake zou 
kunnen zijn van afsluitende lagen. Uitgegaan is dan ook van een zandig profiel. Het 
zandpakket heeft een dikte van minimaal 40 m. De dijk bestaat eveneens 
hoofdzakelijk uit zand en is afgedekt met een teelaardelaag. 
 
Deventer 
De bodemopbouw in dit dijkvak is sterk wisselend. Plaatselijk is het gehele 
bodemprofiel zandig, plaatselijk komen tussen NAP +5 en +2 m kleiige en/of venige 
tussenlagen voor. Ook komen op enkele gedeelten op grotere diepte (circa NAP -10 m) 
samendrukbare grondlagen voor (leemlagen met een sondeerwaarde van ca. 1 MPa). 
De dijk bestaat eveneens hoofdzakelijk uit zand en is afgedekt met een teelaardelaag. 
 
Deventer-Herxen 
Het oorspronkelijk maaiveldniveau bedraagt circa NAP +3,0 m. Van maaiveld tot circa 
NAP +1,0 m bestaat de ondergrond uit los tot matig gepakt zand. Onder deze toplaag 
bevindt zich plaatselijk een slappe kleilaag met een dikte van 1,0 à 2,0 m. De kleilaag 
is deels humeus, plaatselijk is sprake van ingesloten veenlagen. Onder dit slappe lagen 
pakket wordt een zandlaag aangetroffen die reikt tot een diepte van NAP –4,5 à –7,5 
m. De zandlaag is bovenin losgepakt en hieronder vast tot zeer vast gepakt. Vanaf 
NAP –4,5 tot –7,5 m wordt overwegend leemhoudend materiaal aangetroffen tot 
ongeveer NAP –10,5 m. De leemlaag is matig vast tot vast (sondeerwaarde >1 MPa) 
en wordt plaatselijk doorsneden door dunne veenlaagjes. Hieronder wordt een 
zandpakket aangetroffen tot de maximaal verkende diepte. Het dijkmateriaal bestaat 
uit losgepakt, soms kleiig, zand. 
 
Herxen-Spooldersluis 
De bodemopbouw van de bovenlagen in het gebied langs de IJssel is sterk beïnvloed 
door de geologische ontwikkelingen in het Kwartair en met name in het Holocene 
tijdperk. Het IJsseldal bovenstrooms van Zwolle is smal. Aan de Overijsselse kant treft 
men in verband hiermee slechts een smalle strook stroomruggronden aan. En ook de 
oppervlakte komklei is niet groot. De komkleilagen zijn bijna altijd minder dan 1,25 m 
dik. In het algemeen wordt een overwegend zandprofiel aangetroffen, plaatselijk 
afgedekt met een in dikte variërende kleilaag. Het dijkmateriaal bestaat uit losgepakt, 
soms kleiig, zand. 
 
Spooldersluis – Keersluis Zwolle 
De dijkopbouw van de dijk is overwegend zandig op een cohesieve onderlaag. 
 

2.4 Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen 

 

2.4.1 Overstromingsrampen 

Er is geen gedetailleerde informatie over overstromingsrampen voorhanden. Wel is 
bekend dat op de Vecht in 1998 een destijds maatgevende rivierafvoer is opgetreden. 
Inmiddels zijn de maatgevende afvoeren verhoogd bij het opstellen van de HR2006 
[ref 13]. 
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2.4.2 Versterkingen 

Dijkring 53 is regelmatig versterkt. In tabel 4 zijn gegevens opgenomen van de laatste 
verbetering (gegevens uit GIS bestanden van WS Groot-Salland). 
 

Buitenwater Locatie Laatste verbetering 

IJssel Schipbeek Niet bekend 

IJssel Deventer - Wijhe 1985 

IJssel Herxen 1992 

IJssel Windesheim 2010 

IJssel Harculo 1955 

IJssel Harculo - Spooldersluis 1972 

Zwarte Water Spooldersluis - Holtenbroek DAR 2: 1998-2003 

Zwarte Water Holtenbroek - Langenholte DAR 5: 1998-2003 

Vecht Langenholte - Vechterweerd DAR 5: 1998-2003 

Vecht Vechterweerd - Ommen Niet bekend 

Tabel 5: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

In 2004 is de Keersluis Zwolle aan het Zwarte Water in gebruik genomen. Deze 
verkorte de lengte van de primaire keringen. De achterliggende keringen langs de 
stadsgracht en Sallandse Wetering werden regionale kering. 
 

2.5 Vakindeling categorie a-kering 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de waterkering van dijkringgebied 53 
onderverdeeld in dijk- en duinvakken. Een dijk- of duinvak is een deel van een 
waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en belastingen nagenoeg homogeen 
zijn. 
 

2.5.1 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; 
• Een dusdanige verandering in belasting en/of sterkte-eigenschappen dat niet 

langer sprake is van een homogene belasting en/of van homogene sterkte-
eigenschappen. 

 
De faalmechanismen hebben niet overal dezelfde kans van optreden. In bepaalde 
vakken is het op grond van de analyses die in het kader van de derde toetsronde zijn 
uitgevoerd, te verwachten dat de kans op het optreden van een bepaald 
faalmechanisme marginaal is. In dergelijke gevallen kan het faalmechanisme buiten 
beschouwing worden gelaten, zonder dat dit leidt tot een vertekend beeld van het 
totale overstromingsrisico. Daarom is eerst per faalmechanisme een selectie gemaakt 
van de vakken waar de faalkans mogelijk niet-marginaal kan zijn. Alleen in die vakken 
zijn faalkansen berekend voor het betreffende faalmechanisme. 
 
De vakindeling uit de toetsingen is als basis overgenomen (Tweede en Derde 
Toetsronde [ref 15], [ref 16]). Dit is enerzijds gedaan om de resultaten van VNK2 
makkelijker te kunnen vergelijken met het globale beeld uit de toetsing en anderzijds 
om gebruik te kunnen maken van reeds aanwezige informatie. Deze vakindeling is 
aangevuld met vakgrenzen op basis van de in VNK2 gehanteerde criteria (zie 
hierboven). Gebleken is dat vanuit het oogpunt van de gewenste homogeniteit van 
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vakken, de dijkvakindeling uit de toetsronden een geschikte basis vormen. Die zijn 
uiteindelijk dan ook grotendeels aangehouden. 
 

2.5.2 Overzicht vakindeling 

Dijkring 53 is onderverdeeld in 72 dijkvakken. Een overzicht van de onderverdeling 
van dijkringgebied 53 in dijkvakken is gegeven in Figuur 20. . Een compleet overzicht 
van de vakgrenzen, locatieaanduidingen en bijbehorende ringdelen is opgenomen in 
bijlage C. 
 

 
Figuur 20: Overzicht van de dijkvakindeling van dijkring 53 

2.6 Kunstwerken 

In totaal bevinden zich 96 kunstwerken zoals gemalen, sluizen en uitlaten in de 
waterkering van dijkring 53. Een volledige lijst van de kunstwerken in dijkring 53 is 
opgenomen in het Overall Kunstwerkenrapport [ref 2]. Niet voor al deze kunstwerken 
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zijn met PC-Ring faalkansen berekend. Uit een korte analyse van de kunstwerken 
vooruitlopend op de faalkansberekeningen al bleek dat die kunstwerken ofwel een 
verwaarloosbaar kleine faalkans zouden laten zien danwel dat falen zou leiden tot 
verwaarloosbare gevolgen. In beide gevallen zou de bijdrage van het kunstwerk aan 
het overstromingsrisico verwaarloosbaar zijn. De kunstwerken waarvoor in PC-Ring 
faalkansen zijn berekend, zijn opgesomd in Tabel 6. 
 

Kunstwerk naam en 
type 

Type VNK nummer Dijkvak Ringdeel 

Coupure Vulcaan  Coupure VNK.53.01.001 47 9 

Coupure Leenman Zuid Coupure VNK.53.01.002 47 9 

Coupure Leenman Noord Coupure VNK.53.01.003 47 9 

Coupure Hartenaasje Coupure VNK.53.01.004 9 1 

Coupure Welle 
Zandpoort 

Coupure VNK.53.01.005 11 1 

Coupure Welle 
Zandpoort Trottoir 

Coupure VNK.53.01.006 11 1 

Gemaal Katerveer Gemaal VNK.53.02.001 41 6 

Gemaal Westerveld Gemaal VNK.53.02.006 51 9 

Gemaal Vilsteren Gemaal VNK.53.02.011 72 13 

Inlaat Koepelallee Inlaat VNK.53.03.002 61 12 

Keersluis Zwolle Keersluis VNK.53.04.001 46 9 

Schutsluis Katerveer Schutsluis VNK.53.06.001 41 6 

Schutsluis Bernhardsluis Schutsluis VNK.53.06.002 10 1 

Schutsluis Nieuwe 
Verlaat 

Keersluis VNK.53.06.003 60 11 

Inlaat 
Noordenbergsingel 

Inlaat VNK.53.08.015 12 2 

Hevelleidingen Harculo Inlaat/hevel VNK.53.08.019 37 5 

Tabel 6: Kunstwerken berekend in PC-Ring 

De coupure Welle Zandpoort Trottoir is beschouwd als vergelijkbaar kunstwerk van 
coupure Welle Zandpoort. Voor coupure Welle Zandpoort Trottoir is geen aparte 
analyse uitgevoerd. De coupures Leenman zuid en Leenman noord zijn als 
vergelijkbare kunstwerken beschouwd van de coupure Vulcaan. Ook voor deze 
coupures zijn geen aparte berekeningen uitgevoerd. 
 
De ligging van de beschouwde kunstwerken is te zien in Figuur 21. 
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Figuur 21: Ligging van de geanalyseerde kunstwerken in dijkring 53. 
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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 4-ref 6]. De belastingmodellen in PC-Ring zijn gebaseerd 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.).  
 
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 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 22): 

• Overloop en golfoverslag; 
• Macrostabiliteit binnenwaarts; 
• Opbarsten en piping; 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 
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Figuur 22: Beschouwde faalmechanismen dijken. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

3.2.2 Faalmechanismen kunstwerken 

Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de 
volgende faalmechanismen (zie Figuur 23): 
• Overslag/overloop; 
• Betrouwbaarheid sluiting; 
• Onder- en achterloopsheid; 
• Sterkte en stabiliteit. 
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Figuur 23: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken. 
 
Overslag/overloop 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk doordat grote hoeveelheden water over 
het gesloten kunstwerk stroomt. De hoeveelheid instromend water tast uiteindelijk de 
stabiliteit van het object dan wel het achterliggende watersysteem dusdanig aan dat 
sprake is van bresvorming en daarmee grote gevolgen. 
  
Betrouwbaarheid sluiting 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk doordat grote hoeveelheden water over 
of door het geopende kunstwerk stroomt. De hoeveelheid instromend water tast 
uiteindelijk de stabiliteit van het object dan wel het achterliggende watersysteem 
dusdanig aan dat sprake is van bresvorming en daarmee grote gevolgen. 
 
Onder- en achterloopsheid 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk doordat de grond achter en onder het 
kunstwerk wegspoelt. Deze vorm van erosie kan uiteindelijk leiden tot instabiliteit en 
vervolgens het bezwijken van het gehele object. Dit kan uiteindelijk leiden tot 
bresvorming in de dijk. 
 
Sterkte en stabiliteit 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk als gevolg van te grote horizontale 
belastingen. Dit kunnen vervalbelastingen zijn op (onderdelen van) het kunstwerk, 
maar ook aanvaarbelastingen kunnen uiteindelijk leiden tot het bezwijken van het 
gehele kunstwerk, met bresvorming als gevolg. 
 

3.3 Niet beschouwde faalmechanismen 

Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden 
doorgerekend. De faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voorland, afschuiven 
buitentalud, micro-instabiliteit en verweking, worden binnen VNK2 niet meegenomen. 
Uit de rapportages van de derde toetsronde [ref 15 en ref 16] blijkt dat een groot deel 
(26,9 km) van de waterkering is afgekeurd voor microstabiliteit. Het is mogelijk dat dit 
leidt tot een onderschatting van de overstromingskans en het -risico van het 
dijkringgebied. Echter, uit de risicoanalyse blijkt dat falen bij relatief lage 
waterstanden als gevolg van opbarsten en piping een grote bijdrage levert aan het 
overstromingsrisico. Microstabiliteit kan pas optreden bij relatief hoge waterstanden, 
daarom is te verwachten dat de onderschatting van de overstromingskans en het –
risico als gevolg van het niet meenemen van microstabiliteit in de berekeningen 
beperkt is. 
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3.4 Berekende overstromingskansen 

VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen voor een dijkringgebied. De 
veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing in het kader 
van de Waterwet. In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen 
voldoen aan de wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als 
overstromingskansen, maar als overschrijdingskansen van waterstanden die de 
waterkeringen veilig moeten kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die 
het waterkerend vermogen beïnvloeden (zie ook paragraaf 1.3).  
 

3.4.1 Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme 

De berekende overstromingskans (voor de categorie a-kering) van dijkringgebied 53 is 
groter dan 1/100 per jaar. Hierin zijn noodmaatregelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen 
van zandzakken en ‘opkisten’ niet meegenomen. Ook zijn de effecten van de projecten 
in het kader van Ruimte voor Rivier niet meegenomen. 
 
Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in het 
dijkringgebied een overstroming plaatsvindt. In Tabel 7 zijn de faalkansen (kans per 
jaar) voor de verschillende faalmechanismen weergegeven. 
 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Overloop en golfoverslag 1/370 

Opbarsten en piping >1/100 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/10.000 

Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/5.500 

Overslag/overloop 1/940 

Betrouwbaarheid sluiting 1/740 

Onder- en achterloopsheid 1/230 

Kunstwerk 

Sterkte en stabiliteit 1/4.600 

Overstromingskans >1/100 

Tabel 7: Berekende faalkansen per faalmechanisme  

De overstromingskans van het dijkringgebied wordt grotendeels bepaald door het 
faalmechanisme opbarsten en piping. De faalkansen van de beschouwde 
faalmechanismen voor de kunstwerken hebben ook een relatief grote bijdrage aan de 
overstromingskans van dijkringgebied 53, voornamelijk veroorzaakt door de relatief 
grote faalkans van de coupures Welle Zandpoort, Welle Zandpoort Trottoir en de inlaat 
Noordenbergsingel. Ook het faalmechanisme overloop en golfoverslag heeft een 
relatief grote bijdrage. De faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en 
beschadiging bekleding en erosie dijklichaam hebben een relatief kleine kansbijdrage. 
 
In Figuur 24 is een overzicht opgenomen van de procentuele bijdragen van 
verschillende faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme.  
 



 

 
 

39 

10%
0%

60%

1%0%

29%
Overloop golfoverslag

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Opbarsten en piping

Beschadiging bekleding
en erosie dijklichaam

Kunstwerken
gecombineerd

 
Figuur 24: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de faal-

kansen per mechanisme. 

3.4.2 Faalkansen dijken 

De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken zijn weergegeven in 
Tabel 8. 
 

Faalkans (per jaar) per faalmechanisme Vak nr. Lengte 
dijkvak 

[m] Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten en 
piping 

 Beschadiging 
bekleding en 

erosie 
dijklichaam 

Gecombineerd

1 2100 1/1.700    1/1.700 

2 300 1/3.400    1/3.400 

3 500 1/4.000*    1/4.000 

4 1500 1/2.100    1/2.100 

5 1800 1/6.800    1/6.800 

6 700 1/1.700   <1/1.000.000 1/1.700 

7 500 1/8.200  1/260.000  1/8.100 

8 700 1/1.900  <1/1.000.000  1/1.900 

9 600 1/2.100    1/2.100 

10 700 1/1.100   1/23.000 1/1.100 

11 1300 1/670    1/670 

12 800 1/1.200   1/69.000 1/1.200 

13 1200 1/1.900  1/570.000  1/1.900 

14 300 1/1.900  1/480.000  1/1.900 

15 1200 1/4.000    1/4.000 

16 600 1/3.900    1/3.900 

17 600 1/7.200    1/7.200 

1% 
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Faalkans (per jaar) per faalmechanisme Vak nr. Lengte 
dijkvak 

[m] Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten en 
piping 

 Beschadiging 
bekleding en 

erosie 
dijklichaam 

Gecombineerd

18 300 1/6.200    1/6.200 

19 700 1/6.300  1/3.100  1/2.100 

20 2000 1/3.100  1/1.600  1/1.100 

21 2100 1/3.200  1/850  1/710 

22 1300 1/38.000  1/8.300  1/7.800 

23 800 1/6.000  1/1.500 <1/1.000.000 1/1.200 

24 1600 1/1.100  1/3.500  1/900 

25 600 1/1.300  1/1.000  1/600 

26 1200 1/740  1/440  1/330 

27 1200 1/1.800   1/14.000 1/1.600 

28 1400 1/3.300  1/7.200  1/2.300 

29 1300 1/4.300  1/290 1/330.000 1/280 

30 1500 1/2.400    1/2.400 

31 2200 1/3.800  1/310  1/300 

32 1800 1/3.800  1/11.000  1/3.000 

33 1400 1/5.300 1/54.000 1/1.200  1/1.000 

34 900 1/610  1/2.200  1/490 

35 200 1/4.800    1/4.800 

36 100 1/7.700  1/2.800 1/140.000 1/2.200 

37 1400 1/7.000    1/7.000 

38 900 1/1.600  1/930  1/630 

39 1700 1/1.100  1/780 1/19.000 1/500 

40 1300 1/1.500  1/2.300  1/950 

41 1300 1/1.600  1/86.000  1/1.600 

42 100 1/2.600  1/1.100  1/790 

43 1700 1/2.600    1/2.600 

44 300 1/18.000    1/18.000 

45 300 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

46 1100 1/1.600    1/1.600 

47 800 1/13.000    1/13.000 

48 1100 1/10.000   <1/1.000.000 1/10.000 

49 2200 1/1.500    1/1.500 

50 500 <1/1.000.000 <1/1.000.000   <1/1.000.000 

51 1100 1/5.900  1/11.000 1/29.000 1/3.500 

52 400 1/380.000  1/2.600  1/2.600 

53 1400 1/98.000  1/1.200  1/1.200 

54 900 1/330.000  1/29.000  1/27.000 
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Faalkans (per jaar) per faalmechanisme Vak nr. Lengte 
dijkvak 

[m] Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten en 
piping 

 Beschadiging 
bekleding en 

erosie 
dijklichaam 

Gecombineerd

55 1000 1/97.000    1/97.000 

56 1400 1/44.000   <1/1.000.000 1/44.000 

57 2400 1/290.000    1/290.000 

58 200 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

59 3200 1/160.000    1/160.000 

60 800 1/400.000    1/400.000 

61 1200 1/100.000   <1/1.000.000 1/100.000 

62 400 1/380.000   <1/1.000.000 1/380.000 

63 1200 1/230.000  1/490  1/490 

64 800 1/260.000    1/260.000 

65 2900 1/4.000    1/4.000 

66 2600 1/5.400    1/5.400 

67 2100 1/6.300*    1/6.300 

68 400 1/38.000*    1/38.000 

69 1000 1/150.000*    1/150.000 

70 1400 1/89.000*    1/89.000 

71 1400 1/62.000    1/62.000 

72 400 1/73.000 1/13.000 1/2.400  1/2.000 

Overstromings-
kans 

1/370 1/10.000 >1/100 1/5.500 >1/100 

Tabel 8: Berekende faalkansen voor de dijken van dijkring 53. Met rood gearceerde 

faalkansen zijn faalmechanismen die in de derde toetsronde zijn afgekeurd. Als een 
dijkvak is afgekeurd op een faalmechanisme dat in VNK2 niet wordt berekend, is 
alleen de faalkans van het dijkvak met rood gearceerd. 
*De faalkans voor dit faalmechanisme bij deze vakken is niet meegenomen in zowel 
de vakkans als de faalkans voor het betreffende faalmechanisme en de 
overstromingskans voor het totale dijkringgebied. Bresvorming is bij deze dijkvakken 
uit te sluiten en de gevolgen van instroming als gevolg van overloop zijn 
verwaarloosbaar klein. 

Overloop en golfoverslag 
De berekende faalkansen voor overloop en golfoverslag variëren sterk binnen dijkring 
53. Globaal zijn de faalkansen langs de IJssel en de Schipbeek groter dan langs het 
Zwarte Water en de Vecht. Voor vak 34 (faalkans 1/610 per jaar) is de grootste 
faalkans berekend. Voor 3 van de 72 vakken wordt een faalkans kleiner dan 
1/1.000.000 per jaar berekend.  
 
De resultaten zijn niet goed te vergelijken met de hoogtetoets uit de derde toetsronde 
[ref 15 en ref 16]. Dit verschil is te verklaren doordat bij VNK de hoogtedata uit de 
AHN2-databases wordt gebruikt. Op basis van deze data is per 10 meter een profiel 
gegenereerd. In de toetsing is echter gebruik gemaakt van een hoogtemeting per 
hectometerpaal. Door de beschikbaarheid van de AHN2-databases was voor de VNK-
schematisatie meer hoogte informatie bekend dan voor de toetsing het geval was, 
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waardoor bijvoorbeeld tussenliggende laagtes, die bij de toetsing niet bekend waren, 
gelokaliseerd konden worden. 
 
Opbarsten en piping 
De berekende faalkansen voor opbarsten en piping variëren sterk langs de dijkring. 
Langs de Schipbeek en in Deventer zijn de faalkansen relatief klein (tot 1/200.000 per 
jaar), maar tussen Deventer en Zwolle liggen diverse vakken met grote faalkansen. De 
grootste faalkans wordt uitgerekend bij vak 29 (faalkans 1/290 per jaar). Langs het 
Zwarte Water en de Vecht zijn de faalkansen gemiddeld genomen kleiner dan langs de 
IJssel, met als uitschieter vak 63 (faalkans 1/490 per jaar). 
 
De berekende faalkansen komen redelijk goed overeen met het beeld zoals geschetst 
in de 3e toetsronde; veel van de dijkvakken met grote faalkansen zijn vaak ook 
afgekeurd in de 3e toetsronde. Opvallend is wel dat vak 21, 26, 29, 38 en 63 relatief 
grote faalkansen laten zien hoewel ze geen onvoldoende score hebben behaald. Vak 
41 en 54 echter laten juist kleine faalkansen zien, maar zijn wel afgekeurd. Naast de 
verschillende rekenmethodes die gehanteerd worden binnen VNK ten opzichte van de 
toetsing liggen ook verschillen in de gehanteerde gegevens hieraan ten grondslag. Ook 
zijn in de 3e toetsronde vaak oordelen gegeven aan grotere dijkstrekkingen, terwijl de 
faalkansen bepaald voor kortere dijkvakken. Zie het achtergrondrapport [ref 3] voor 
een vergelijking tussen het toetsresultaat en de in VNK berekende faalkansen. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
De berekende faalkansen van de vakken zijn erg verschillend, ondanks dat alle drie de 
geanalyseerde dijkvakken zijn afgekeurd in de derde toetsronde. De faalkansen 
variëren van 1/13.000 per jaar (vak 72) tot <1/1.000.000 per jaar (vak 50). Dit 
verschil is te verklaren in de gehanteerde methodiek. Binnen VNK is gerekend met 
afschuiven langs een diepe glijcirkel, terwijl in de toetsing met een ondiepere glijcirkel 
is gerekend. Desalniettemin blijkt uit de faalkansbepaling dat macrostabiliteit geen 
grote bijdrage heeft aan de overstromingskans van dijkringgebied 53 vanwege de 
dominantie van opbarsten en piping. 
 
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
De berekende faalkansen voor falen bekleding en erosie dijklichaam liggen voor veel 
dijkvakken <1/1.000.000 per jaar. Voor vak 27 (faalkans 1/14.000 per jaar) is de 
grootste faalkans berekend. Ook voor de vakken 10, 12, 29, 36, 39 en 51 wordt een 
faalkans groter dan 1/1.000.000 per jaar berekend. 
 
Hoewel bijna alle dijkvakken zijn afgekeurd in de derde toetsronde, geeft de 
faalkansanalyse relatief kleine faalkansen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er in 
VNK rekening wordt gehouden met reststerkte van het dijklichaam, en in de toetsing 
niet. 
 
Verder bestaan er voor de situatie met gras op zand geen toetsregels binnen het 
Wettelijk Toetsinstrumentarium. In de derde toetsronde zijn samen met de provincie 
afspraken gemaakt onder welke omstandigheden bij een goede grasmat een oordeel 
voldoende gegeven kon worden [ref 15 en ref 16]. In de toetsing is direct de score 
‘onvoldoende’ toegekend voor vakken waar een gedeelte van de grasmat een matige 
of slechte kwaliteit had. 
 
Daarnaast zijn de in de toetsing gebruikte dijkvakken langer dan de dijkvakken die in 
VNK zijn aangehouden. Per dijkvak is het oordeel, conservatief, gebaseerd op het 
slechtste stukje grasmat in dat dijkvak. Daardoor werkt een klein stukje slechte 
grasmat door in het toetsoordeel over een grote lengte van de dijk. Omdat in VNK de 
dijk in veel meer dijkvakken is opgedeeld, heeft een gedeelte met een matige of 
slechte grasmat slechts invloed op de faalkans van een korter gedeelte van de dijk. 
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3.4.3 Overzicht faalkansen dijken 

In Figuur 25 is door middel van kleurtinten een overzicht gegeven van de berekende 
faalkansen voor de dijkvakken. 
 

 
Figuur 25: Overzicht faalkansen dijken. 

3.4.4 Faalkansen kunstwerken 

De resultaten van de faalkansberekeningen voor de kunstwerken zijn weergegeven in 
Tabel 9. Indien tijdens de screening bepaald is dat de faalkans van een 
faalmechanisme voor een bepaald kunstwerk verwaarloosbaar is, is voor het bewuste 
faalmechanisme geen nadere analyse gedaan en geen faalkans berekend. 
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Faalkans (per jaar) per faalmechanisme Kunstwerk 

Overslag/ 

overloop 
Betrouwbaarheid 

sluiting 
Onder- en 

achterloopsheid 
Sterkte en 
stabiliteit 

Gecombineerd

Coupure 
Hartenaasje 

1/2.000 1/41.000 1/2.800*  1/1.900 

Prins Bernardsluis 1/7.500   <1/1.000.000 1/7.500 

Coupure Welle 
Zandpoort 

1/960  1/260  1/260 

Coupure Welle 
Zandpoort trottoir** 

1/970  1/270  1/270 

Inlaat 
Noorderbergsingel 

 1/770 1/16.000 1/9.000 1/680 

Kleine 
Katerveersluis 

1/34.000  1/5.800 <1/1.000.000 1/5.100 

Gemaal Katerveer   1/22.000 1/960 1/930 

Keersluis Zwolle <1/1.000.000 <1/1.000.000   1/800.000 

Coupure Leenman 
zuid*** 

 1/24.000   1/24.000 

Coupure Leenman 
noord*** 

 1/14.000   1/14.000 

Coupure Vulcaan  1/29.000   1/29.000 

Gemaal Westerveld  1/23.000 <1/1.000.000  1/23.000 

Sluis Nieuwe Verlaat  1/26.000 <1/1.000.000  1/26.000 

Gemaal Vilsteren  1/18.000 <1/1.000.000  1/18.000 

Hevelleidingen 
Harculo 

1/7300*    - 

Inlaat Koepelallee   1/50.000*  - 

Tabel 9: Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 53. 
*Niet meegenomen in de kunstwerkfaalkans en de ringkans. Zie de tekst voor een 
toelichting 
**Faalkans van het kunstwerk is bepaald op basis van de schematisatie van de 
Coupure Welle Zandpoort, waarbij onderscheidende parameters zijn gewijzigd. 
***Faalkans van het kunstwerk is bepaald op basis van de schematisatie van de 
Coupure Vulcaan, waarbij onderscheidende parameters zijn gewijzigd. 

Voor Coupure Hartenaasje is de faalkans voor onder- en achterloopsheid wel bepaald, 
maar niet meegenomen in de berekening van de overstromingskans van het 
dijkringgebied, omdat er geen goede rekentechniek beschikbaar was binnen PC-Ring 
om een betrouwbare faalkans te bepalen voor het deelfaalmechanisme Heave.  
De kunstwerken Hevelleidingen Harculo en Inlaat Koepelallee zijn eveneens niet 
meegenomen in de berekening van de overstromingskans van het dijkringgebied. Voor 
Hevelleidingen Harculo geldt dat het uittredepunt van de leiding ver achter de 
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waterkering ligt en er bij falen geen sprake is van bresvorming. Inlaat Koepelallee 
wordt volgend jaar verwijderd. 
 
Voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag is alleen een faalkans berekend als 
het kunstwerk daadwerkelijk zelf de kerende hoogte verzorgt. Als ter plaatse van het 
kunstwerk het dijklichaam de kerende hoogte verzorgt, volgt de faalkans voor 
overloop en golfoverslag uit het betreffende vak in het dijkenspoor. De gecombineerde 
faalkans per kunstwerk is daarom ook enkel inclusief de faalkans voor overloop en 
golfoverslag als het kunstwerk ook de kerende hoogte verzorgt. 

3.5 Dominante vakken en faalmechanismen 

In Tabel 10 is de top tien van vakken en kunstwerken weergegeven die de grootste 
bijdrage leveren aan de overstromingskans. 
 

Volg-
nummer 

Vak of kunstwerk Faalkans dominant 
mechanisme 

[per jaar] 

Dominant mechanisme 

1 Coupure Welle Zandpoort 1/260 Onder- en achterloopsheid

2 Coupure Welle Zandpoort 
Trottoir 

1/270 Onder- en achterloopsheid

3 Dijkvak 29 1/290 Opbarsten en piping 

4 Dijkvak 31 1/310 Opbarsten en piping 

5 Dijkvak 26 1/440 Opbarsten en piping 

6 Dijkvak 63 1/490 Opbarsten en piping 

7 Dijkvak 34 1/610 Overloop en golfoverslag 

8 Dijkvak 11 1/670 Overloop en golfoverslag 

9 Inlaat Noordenbergsingel 1/760 Betrouwbaarheid sluiting 

10 Dijkvak 39 1/780 Opbarsten en piping 

Tabel 10: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 53.
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4 De gevolgen van overstromingen per 
doorbraaklocatie 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gevolgen van een overstroming per ringdeel. 
Hoofdstuk 4.1 beschrijft de aanpak en uitgangspunten die bij de 
overstromingssimulaties en de berekeningen van de schade en de aantallen 
slachtoffers zijn gehanteerd. Paragraaf 4.2 geeft per ringdeel een overzicht van de 
overstromingspatronen met de maximale waterdiepten die optreden en de daarbij 
behorende gevolgen bij verschillende buitenwaterstanden en het maximaal scenario. 
Paragraaf 4.3 geeft een totaaloverzicht van de gevolgen als beschreven in paragraaf 
4.2 in een samenvattende tabel en grafieken. 
 

4.1 Aanpak en uitgangspunten 

 

4.1.1 Algemeen 

De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de mate waarin een 
dijkringgebied overstroomt en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten en 
personen. In VNK2 wordt de wijze waarop het dijkringgebied overstroomt, berekend 
door middel van overstromingssimulaties. Deze simulaties zijn voor dijkring 53 
uitgevoerd met FLS (versie 2.55). Met behulp van de overstromingskenmerken 
(waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid) uit de overstromingssimulaties worden 
de schade en slachtofferaantallen berekend met behulp van HIS-SSM v2.5 [ref 12]. 
 
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. Daarom worden per ringdeel alleen 
overstromingsberekeningen gemaakt voor belastingcombinaties bij toetspeil (tp), 
toetspeil minus één decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil plus één decimeringhoogte 
(tp+1d) en toetspeil plus twéé decimeringhoogten (tp+2d).  
 
Voor dijkring 53 zijn buitenwaterstanden met de volgende overschrijdingskansen 
beschouwd: 
 

•  1/125 per jaar  – toetspeil minus 1 decimeringshoogte (tp -1d) 
•  1/1.250 per jaar  – toetspeil     (tp) 
•  1/12.500 per jaar  – toetspeil plus 1 decimeringshoogte  (tp +1d) 

 
In de modellering van de overstromingsgevolgen is geen rekening gehouden met een 
cascade-effect naar dijkringgebied 9 of 10. 
 
Ten aanzien van de schadegegevens gaat VNK2 uit van de situatie in 2006. De 
slachtofferberekeningen zijn gebaseerd op bevolkingsgegevens uit het jaar 2000 zoals 
opgenomen in de HISSSM versie 2.5. Uit vergelijking met bevolkingsgegevens van het 
CBS uit het jaar 2010 blijkt dat de bevolkingstoename in deze dijkring beperkt is tot 
1% (3069 inwoners). Deze bevolkingsgroei heeft een verwaarloosbaar effect op het 
berekende aantal slachtoffers. De eventuele gevolgen die als gevolg van het cascade-
effect op kunnen treden in dijkring 9 of 10 zijn niet meegenomen in de berekende 
schade of aantal slachtoffers. 
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4.1.2 Ringdelen 

Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor geldt dat het overstroomd 
gebied en de schade en aantal slachtoffers vrijwel onafhankelijk zijn van de exacte 
doorbraaklocatie binnen dat ringdeel. De ringdelen vormen de basis voor de 
beschrijving van de overstromingsscenario’s. Voor dijkring 53 zijn 13 ringdelen 
gedefinieerd, zoals weergegeven in Figuur 26.  
 

 
Figuur 26:  Ringdelen voor dijkring 53, Salland (zie tekst voor naamgeving van de ringdelen) 

Er liggen 7 ringdelen langs de IJssel, met doorbraaklocatie Deventer (ringdeel 1) tot 
en met doorbraaklocatie Zwolle Noord-West (ringdeel 7). Er liggen 2 ringdelen langs 
het Zwarte Water, met doorbraaklocatie Zwolle IJsselkanaal (ringdeel 8) en Zwolle 
Holterbroek (ringdeel 9). Er liggen 4 ringdelen langs de Vecht, met doorbraaklocatie 
Langenholte (ringdeel 10) tot en met doorbraaklocatie Rechteren (ringdeel 13). De 
exacte locatie van de ringdeelgrenzen en een overzicht van de vakken die in het 
ringdeel zijn gelegen wordt gegeven in bijlage C. 
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4.1.3 Hoogteligging 

Aan de westzijde wordt de dijkring begrensd door de IJssel en aan de noordzijde door 
het Zwarte Water en de Vecht. Figuur 27 geeft de hoogteligging van het maaiveld van 
dijkring 53 en omgeving. De bodemligging geeft aan dat de dijkring in het zuiden en 
oosten relatief hoog gelegen is, en naar het noorden en westen afloopt. Bij de meest 
stroomopwaarts gelegen ringdelen langs de IJssel en de Vecht ligt het maaiveld het 
hoogst. Zwolle ligt in een relatief laag deel van het dijkringgebied.  
 

 
Figuur 27:  Bodemhoogte zoals gebruikt in FLS-model van dijkringgebied 53, Salland. Het 

dijkringgebied is met de zwarte lijn weergegeven 

4.1.4 Verhoogde lijnelementen 

Bij de overstromingsberekeningen is ervan uitgegaan dat regionale keringen 
standzeker zijn. Er zijn een aantal hoger in het landschap gelegen wegen (de N35, 
N337, N757, spoorlijn Zwolle – Almelo en spoorlijn Zwolle - Deventer) die het 
overstromingspatroon kunnen beïnvloeden. In de overstromingsberekeningen is ervan 
uitgegaan dat ook deze lijnelementen standzeker zijn.  
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Figuur 28:  Topografische kaart van gebied, met ligging van wegen en spoorlijnen. 

4.1.5 Evacuatie 

Voor het bepalen van het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming zijn de 
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang2. In de praktijk wordt de 
effectiviteit van preventieve evacuaties echter beperkt door de geringe 
voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de aanwezige infrastructuur 
en de condities waaronder een evacuatie moet worden uitgevoerd, zoals sociale onrust 
[ref 9].  
 
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal 
slachtoffers te berekenen voor vier evacuatie-deelscenario’s [ref 10]. In Tabel 11 is 
een overzicht gegeven van de evacuatie-deelscenario’s met de bijbehorende 
ingeschatte kansen van voorkomen voor dijkring 53. 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 evacuatiefracties en de conditionele kansen kan 
de verwachtingswaarde van de evacuatie worden berekend. Uit Tabel 11 kan voor 
dijkring 53 worden afgeleid dat de verwachtingswaarde voor evacuatie 0,77 per 
overstroming is. Dat betekent dat bij een overstroming gemiddeld 77% van de 
bevolking preventief is geëvacueerd.  
 

 
2  Nadat een bres is opgetreden kunnen mensen ook nog vluchten of worden geëvacueerd. Dit gedrag is 

echter onderdeel van de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze 
paragraaf alleen gesproken over preventieve evacuatie. 
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Evacuatie-deelscenario Evacuatiefractie (-) Conditionele kans (-) 

1. Geen evacuatie 0,00 0,10 
Overstroming 
kort van tevoren 
verwacht of 
onverwacht  

2. Ongeorganiseerde 
evacuatie  

0,59 0,04 

3. Ongeorganiseerde 
evacuatie 

0,80 0,26 Overstroming 
ruim van tevoren 
verwacht 

4. Georganiseerde 
evacuatie 

0,89 0,60 

Tabel 11:  Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatie-
deelscenario’s. 

De evacuatie-deelscenario’s hebben effect op het aantal te verwachten slachtoffers bij 
een overstroming, maar (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen 
en goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst. 
 

4.2 Resultaten overstromingsberekeningen per ringdeel 

De volgende subparagrafen beschrijven per ringdeel de overstromingsverlopen en de 
gevolgen van de overstromingen. Per rindeel is één doorbraaklocatie bepaald waarvoor 
de verschillende overstromingsberekeningen zijn uitgevoerd. Per ringdeel zijn figuren 
weergegeven van de maximale waterdiepten die optreden. Deze figuren geven naast 
een indicatie van de waterdiepten ook inzicht in het overstroomd oppervlak. De 
verwachte schade is steeds afgerond op vijf miljoen euro en het verwachte aantal 
slachtoffers op vijf personen. Voor elke overstromingsberekening wordt een range in 
slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de doorgerekende evacuatie-
deelscenario’s. Het minimum van de range is het verwachte slachtofferaantal bij een 
optimaal georganiseerde evacuatie (evacuatie-deelscenario 4). Het maximum van de 
range is het verwachte slachtofferaantal wanneer geen evacuatie plaatsvindt 
(evacuatie-deelscenario 1). 
 
Er wordt opgemerkt dat de gevolgen bij een overstromingsscenario groter kunnen zijn 
dan de in dit hoofdstuk beschreven gevolgen. Er kunnen zich immers ook meervoudige 
doorbraken voordoen, waarbij bressen ontstaan op meerdere locaties (bijvoorbeeld 
ringdeel 1 en ringdeel 13). De kenmerken van een overstromingsscenario met 
meervoudige doorbraken worden afgeleid uit die van de enkelvoudige doorbraken. 
 

4.2.1 Ringdeel 1 - 7: Doorbraaklocaties langs de IJssel  

Ringdeel 1 tot en met 7 liggen langs de IJssel. Ringdeel 1 ligt het meest 
bovenstrooms. Het maaiveld bij ringdeel 1 en ringdeel 2 is relatief hoog gelegen (zie 
Figuur 27). Hierdoor is het overstroomd gebied bij deze ringdelen minder groot dan bij 
een overstroming van ringdeel 3 – 7. Bij een overstroming van ringdeel 3 – 7, nemen 
de gevolgen van een overstroming bij een stroomafwaarts gelegen bres af. Vanwege 
de hellende ligging van het dijkringgebied stroomt het water in de dijkring naar Zwolle. 
Als het bij Zwolle een waterdiepte bereikt van ca 2,5 m stroomt het water over de 
dijken het Zwarte Water in. Omdat er grote delen van het stedelijk gebied van Zwolle 
onder water komen te staan, zijn de verwachte schade en slachtofferaantallen relatief 
groot.  
 
Bij een doorbraak in ringdeel 1 (Figuur 29), in de situatie tp-1d, blijft de overstroming 
beperkt tot de omgeving van Deventer. In het zuidelijk deel van Deventer loopt de 
waterdiepte lokaal op tot 2 m. In de situatie tp en tp+1d stroomt het water richting 
Schalkhaar, Deventer Noord en Diepenveen. Het water stroomt tussen de spoorlijn en 
de hoger gelegen gronden in het oosten van de dijkring naar Zwolle. 
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Een doorbraak bij ringdeel 2 (Figuur 30) vertoont een zelfde overstromingsverloop als 
bij ringdeel 1, het water stroomt noordwaarts richting Boskamp, Olst, Wijhe en Zwolle. 
In de situatie van tp-1d, beschermt de spoorlijn het overstromen van het stedelijk 
gebied van Olst en Wijhe. In de tp-1d situatie overstroomt er minder stedelijk gebied 
dan bij een overstroming vanuit ringdeel 1. Hierdoor is de schade in de tp-1d situatie 
beperkt in vergelijking met de tp-1d situatie bij ringdeel 1. In de situatie van tp en 
tp+1d, overstroomt er meer stedelijk gebied van Olst en Wijhe en bovendien neemt de 
waterdiepte toe. Er komen ook delen van Zwolle onder water te staan.  
 
Een doorbraak vanuit ringdeel 3 tot 7 (Figuur 31 tot Figuur 35) vertoont ook een 
vergelijkbaar overstromingspatroon. Het stedelijk gebied van Olst, Wijhe, Laag 
Zuthem en geheel Zwolle komt onder water te staan. In de situatie van tp-1d is de 
schade al meer dan 3,5 miljard Euro. De toename in schade in de situatie tp en tp+1d 
is relatief beperkt (115% en 125% voor ringdeel 3, 140% en 160% voor ringdeel 7).  
 
Het verschil tussen een overstroming vanuit een bres stroomafwaarts langs de IJssel 
(ringdeel 3 tot 7) en stroomopwaarts (ringdeel 1 en 2), is dat bij een bres 
stroomopwaarts minder watervolume de dijkring instroomt. Bij ringdeel 1 en 2 
overstroomt de dijkring van noord naar zuid, eigenlijk met de hoogteligging van het 
maaiveld mee. Door de relatief hoge ligging van het maaiveld bij ringdeel 1 en ringdeel 
2 is het volume water dat de dijkring instroomt minder groot dan bij een doorbraak 
meer stroomafwaarts langs de IJssel. Bij een overstroming als gevolg van een 
doorbraak stroomafwaarts langs de IJssel, overstroomt als eerste het lager gelegen 
gedeelte van de dijkring. De waterdiepte neemt vervolgens toe en het overstroomd 
oppervlak breidt zich dan uit naar de hoger gelegen delen van het zuiden/zuidwesten 
van de dijkring. Als de waterstand de hoogte van de dijken langs het Zwarte Water 
bereikt stroomt het water over de dijken het Zwarte Water in. 
 
Ringdeel 1: Doorbraaklocatie Deventer 

Figuur 29: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Deventer voor drie buitenwaterstanden  

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 580 1440 3170 

Slachtoffers 5 - 30 10 - 80 20 – 180 
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Ringdeel 2: Doorbraaklocatie Deventer Noord  

Figuur 30: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Deventer Noord voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 3: Doorbraaklocatie Olst 

Figuur 31: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Olst voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 4: Doorbraaklocatie Wijhe 

Figuur 32: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Wijhe voor drie buitenwaterstanden 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 185 1130 3315 

Slachtoffers 0 - 5 5 - 55 25 - 215 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 5620 6465 7065 

Slachtoffers 50 - 475 65 - 580 70 – 640 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 5390 6270 6885 

Slachtoffers 50 - 455 60 – 565 70 - 630 
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Ringdeel 5: Doorbraaklocatie Windesheim 

Figuur 33: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Windesheim voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 6: Doorbraaklocatie Zwolle Zuid-West 

Figuur 34: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Zwolle Zuid-West voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 7: Doorbraaklocatie Zwolle Noord West 

Figuur 35: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Zwolle Noord-West voor drie buitenwaterstanden 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 5625 6425 7060 

Slachtoffers 55 - 495 65 - 590 75 - 665 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 4555 5740 6290 

Slachtoffers 40 - 360 55 – 510 65 - 590 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 3465 4765 5560 

Slachtoffers 30 - 255 40 - 375 55 - 515 
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4.2.2 Ringdeel 8 - 9: Doorbraaklocaties langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water 

Ringdeel 8 en 9 liggen langs het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal. Bij een 
doorbraak in ringdeel 8 (Figuur 36) komen de zuidelijk delen van Zwolle onder water 
te staan. Bij een doorbraak in ringdeel 9 (Figuur 37) komen de noordelijke delen van 
Zwolle onder water te staan. De schade in de tp en tp+1d situatie nemen lineair toe 
ten opzichte van de tp-1d situatie.  
 
Ringdeel 8: Doorbraaklocatie Zwolle IJsselkanaal 

Figuur 36: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Zwolle IJsselkanaal voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 9: Doorbraaklocatie Holterbroek  

Figuur 37: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Holterbroek voor drie buitenwaterstanden 

4.2.3 Ringdeel 10 - 13: Doorbraaklocaties langs de Vecht 

Ringdeel 10 tot en met 13 liggen langs de Vecht. Ringdeel 13 ligt het meest 
bovenstrooms. Het maaiveld (zie Figuur 27) bij ringdeel 13 is relatief hoog gelegen, 
waardoor minder water de dijkring instroomt en het overstroomd gebied als gevolg 
van een bres in dit ringdeel minder groot is dan bij ringdeel 10 – 12.  
 
Bij een overstroming van ringdeel 10 – 12, nemen de gevolgen van een overstroming 
bij een meer stroomafwaarts gelegen bres af. Vanwege de hellende ligging van het 
dijkringgebied stroomt het water in de dijkring naar Zwolle. Bij een overstroming 
vanuit de Vecht stroomt er minder water het dijkringgebied in dan bij een 
overstroming vanuit de IJssel. De waterstanden bij Zwolle bereiken dan niet de hoogte 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 440 1000 1545 

Slachtoffers 0 - 10 5 - 45 10 - 90 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 590 1140 1615 

Slachtoffers 5 - 45 10 - 90 25 - 135 
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van de dijken langs het Zwarte Water. Er stroomt dan ook nagenoeg geen water de 
dijkring uit naar het Zwarte Water. 
 
Ringdeel 10: Doorbraaklocatie Langenholte 

Figuur 38: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Langenholte voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 11: Doorbraaklocatie Berkum 

Figuur 39: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Berkum voor drie buitenwaterstanden 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 1215 1615 1940 

Slachtoffers 10 - 95 15 - 135 20 - 170 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 1600 2000 3035 

Slachtoffers 15 - 125 20 - 175 30 – 250 
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Ringdeel 12: Doorbraaklocatie Marshoek 

Figuur 40: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Marshoek voor drie buitenwaterstanden 

Ringdeel 13: Doorbraaklocatie Rechteren 

Figuur 41: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Rechteren voor drie buitenwaterstanden 

4.2.4 Maximaal scenario  

Figuur 42 geeft de maximale waterdiepten voor het maximaal scenario, waarbij 
tegelijkertijd een doorbraak ontstaat bij alle 13 doorbraaklocaties langs de IJssel, het 
Zwarte Water en de Vecht. Het maximaal scenario is samengesteld op basis van de 
maximale waterdiepten van de 13 basisberekeningen. Voor het maximaal scenario 
bedraagt de economische schade meer dan 9 miljard Euro en vallen 100 tot 895 
slachtoffers. 
 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 1945 3065 3900 

Slachtoffers 20 - 165 30 - 255 35 - 305 

 tp-1d tp tp+1d 

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

 

   
Schade [M €] 15 270 1745 

Slachtoffers 0 - 5  0 - 5 15 – 140  
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Figuur 42:  Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij het maximale 
scenario 

4.3 Overzicht resultaten overstromingsberekeningen 

De resultaten van de overstromingsberekeningen voor dijkring 53 zijn per 
doorbraaklocatie samengevat in Tabel 12 en Figuur 43.  
 
Uit de resultaten van de overstromingsberekeningen kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken.  
- De schade en het aantal slachtoffers bij een overstroming vanuit de IJssel zijn 

groter dan bij een overstroming vanuit de Vecht, het Zwolle-IJsselkanaal of het 
Zwarte Water; 

- De schade en het aantal slachtoffers nemen over het algemeen stroomafwaarts 
toe, met uitzondering van de meest bovenstrooms gelegen breslocaties (ringdeel 
1 en 2; ringdeel 13). 

- De verschillen tussen schade en slachtoffers tussen de ringdelen 3 tot en met 5 
(langs de IJssel) zijn klein. De waarden voor schade en slachtoffers voor de 
ringdelen 6 en 7 zijn kleiner dan die voor de ringdelen 3 tot en met 5. 

- De schade en het aantal slachtoffers zijn bij een overstroming in de meest 
bovenstroomse ringdelen minder groot dan bij gevolg van een overstroming 
benedenstrooms. Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoge ligging van het 
maaiveld ten opzichte van de buitenwaterstand bovenstrooms. Hierdoor stroomt 
minder water de dijkring in. 

 

 Maximaal Scenario 

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

 

 
Schade [M €] 9255 

Slachtoffers 100 - 895 
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Ringdeel Doorbraaklocatie Buitenwaterstand 

  tp-1d tp tp+1d 

1 Deventer    

 schade (miljoen €) 580 1440 3170 

 aantal slachtoffers 5 - 30 10 - 80 20 – 180 

2 Deventer Noord    

 schade (miljoen €) 185 1130 3315 

 aantal slachtoffers 0 - 5 5 - 55 25 - 215 

3 Olst    

 schade (miljoen €) 5620 6465 7065 

 aantal slachtoffers 50 - 475 65 - 580 70 – 640 

4 Wijhe    

 schade (miljoen €) 5390 6270 6885 

 aantal slachtoffers 50 - 455 60 – 565 70 - 630 

5 Windesheim    

 schade (miljoen €) 5625 6425 7060 

 aantal slachtoffers 55 - 495 65 - 590 75 - 665 

6 Zwolle Zuid-West    

 schade (miljoen €) 4555 5740 6290 

 aantal slachtoffers 40 - 360 55 – 510 65 - 590 

7 Zwolle Noord-West    

 schade (miljoen €) 3465 4765 5560 

 aantal slachtoffers 30 - 255 40 - 375 55 - 515 

8 Zwolle IJsselkanaal    

 schade (miljoen €) 440 1000 1545 

 aantal slachtoffers 0 - 10 5 - 45 10 - 90 

9 Zwolle Holterbroek    

 schade (miljoen €) 590 1140 1615 

 aantal slachtoffers 5 - 45 10 - 90 25 - 135 

10 Langenholte    

 schade (miljoen €) 1215 1615 1940 

 aantal slachtoffers 10 - 95 15 - 135 20 - 170 

11 Berkum    

 schade (miljoen €) 1600 2000 3035 

 aantal slachtoffers 15 - 125 20 - 175 30 – 250 

12 Marshoek    

 schade (miljoen €) 1945 3065 3900 

 aantal slachtoffers 20 - 165 30 - 255 35 - 305 

13 Rechteren    

 schade (miljoen €) 15 270 1745 

 aantal slachtoffers 0 - 5  0 - 5 15 – 140  

Max RD01 t/m RD13    

 schade (miljoen €)   9255 

 aantal slachtoffers   100 - 895 

Tabel 12: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen. 
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B: Slachtoffers 
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Figuur 43:  Gevolgen uitgedrukt in schade (miljoen Euro) en slachtoffers (-) voor 

evacuatiestrategie 1 bij verschillende doorbraaklocaties. 
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5 Overstromingsscenario’s en scenariokansen 

Dit hoofdstuk beschrijft de scenariokansen voor de verschillende 
overstromingsscenario’s van dijkring 53. Een scenariokans is de kans dat een bepaald 
overstromingsverloop optreedt. De overstromingsscenario’s worden gebruikt bij de 
koppeling van 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 ringdelen. In werkelijkheid is het aantal mogelijke scenario’s nagenoeg 
oneindig. In VNK2 wordt een scenarioset samengesteld die representatief is voor alle 
mogelijke scenario’s.  
 
De definitie van overstromingsscenario’s berust op de volgende aspecten: 

• De onderverdeling van de dijkring in ringdelen (zie hoofdstuk 4). 
• 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). 

• 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 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 waarbij het zwakste vak als eerste faalt. 
3. Ontlasten bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak als eerste faalt. 
 
Dijkring 53 wordt bedreigd vanuit 2 onafhankelijke riviersystemen: de IJssel en de 
Vecht. Bij beide systemen is er sprake van ontlasten bij een dijkdoorbraak. Er is 
sprake van ontlasten met eerst falen van de zwakste schakel, na een dijkdoorbraak 
wordt de belasting op de andere ringdelen binnen het riviersysteem verminderd die 
daardoor niet zullen falen. Voor dijkring 53 geldt dus dat de bedreiging een mix is van 
scenariotypen 1 en 2. 
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Figuur 44: Overzicht buitenwater 

De ringdelen 1 tot en met 7 liggen langs de IJssel (en de Schipbeek), de ringdelen 8 
tot en met 13 liggen langs de Vecht, het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal en 
worden belast door de Vecht (Figuur 44). In Figuur 26 is een overzicht van de 
ringdelen en breslocaties opgenomen. 
 
Zowel bij de IJssel als bij de Vecht is het volume van het water dat door de bres het 
dijkringgebied instroomt zo groot dat de waterstand op de rivier sterk afneemt. Er is 
hier dus sprake van ontlasten. Gekozen is voor ontlasten waarbij de zwakste schakel 
eerst faalt.  
 
Samengevat is gekozen voor een schematisatie d.m.v. twee onafhankelijke 
watersystemen, de IJssel en de Vecht met respectievelijk 7 en 6 ringdelen, waarbinnen 
sprake is van ontlasten. Bij deze schematisatie kunnen hooguit tweevoudige 
dijkdoorbraken voorkomen; een doorbraak in een van de ringdelen van de IJssel in 
combinatie met een doorbraak in een van de ringdelen van de Vecht. Dit resulteert in 
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42 tweevoudige scenario’s naast de 13 enkelvoudige doorbraken. Samen komt dit neer 
op 55 verschillende scenario’s. 
 
Omdat de Vecht en de IJssel onafhankelijke watersystemen zijn, is de scenariodefinitie 
zo opgesteld dat de ringdelen uit het ene systeem de andere ringdelen op geen enkele 
wijze kunnen beïnvloeden. 
 

5.2 Scenariokansen 

De scenariokansen zijn met PC-Ring berekend volgens de standaard werkwijze binnen 
VNK2. De kansen per scenario zijn in Tabel 13 (en Bijlage F) weergegeven. De 
scenariodefinitie, waarin staat beschreven welke ringdelen falen per scenario, staat 
eveneens in Bijlage F. 
 

Volgnummer Scenario Aantal 
doorbraken 

Scenariokans 
[per jaar] 

Bijdrage aan de 
som 
scenariokansen 

Cumulatieve 
bijdrage aan som 
scenariokansen 

1 5 1 1,41E-03 17,6% 17,6% 

2 4 1 1,67E-03 15,9% 33,5% 

3 3 1 2,29E-03 12,6% 46,1% 

4 12 1 2,90E-03 10,1% 56,2% 

5 2 1 3,19E-03 9,2% 65,3% 

6 1 1 9,18E-04 7,7% 73,0% 

7 9 1 5,71E-04 6,4% 79,4% 

8 6 1 8,94E-05 5,0% 84,5% 

9 10 1 1,16E-03 3,7% 88,2% 

10 13 1 6,71E-04 3,2% 91,3% 

11 7 1 4,01E-05 3,1% 94,5% 

12 8 1 1,84E-03 0,5% 94,9% 

13 11 1 5,75E-04 0,2% 95,2% 

14 42 2 2,44E-07 0,1% 95,2% 

15 36 2 1,77E-06 0,1% 95,3% 

16 30 2 2,98E-07 0,1% 95,4% 

17 40 2 2,33E-14 <0,1% 95,4% 

18 23 2 1,36E-06 <0,1% 95,4% 

19 34 2 6,14E-07 <0,1% 95,5% 

20 24 2 1,25E-07 <0,1% 95,5% 

21 21 2 4,95E-06 <0,1% 95,5% 

22 39 2 4,53E-06 <0,1% 95,5% 

23 33 2 3,92E-06 <0,1% 95,6% 

24 28 2 3,64E-06 <0,1% 95,6% 

25 27 2 3,36E-06 <0,1% 95,6% 

26 48 2 3,29E-06 <0,1% 95,6% 

27 43 2 3,25E-06 <0,1% 95,6% 

28 37 2 2,67E-06 <0,1% 95,7% 

29 25 2 2,26E-06 <0,1% 95,7% 

30 31 2 2,11E-06 <0,1% 95,7% 

31 54 2 2,09E-06 <0,1% 95,7% 
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Volgnummer Scenario Aantal 
doorbraken 

Scenariokans 
[per jaar] 

Bijdrage aan de 
som 
scenariokansen 

Cumulatieve 
bijdrage aan som 
scenariokansen 

32 15 2 1,77E-06 <0,1% 95,7% 

33 22 2 1,72E-06 <0,1% 95,7% 

34 46 2 1,6E-06 <0,1% 95,7% 

35 18 2 1,36E-06 <0,1% 95,7% 

36 45 2 1,2E-06 <0,1% 95,7% 

37 52 2 9,42E-07 <0,1% 95,7% 

38 49 2 7,92E-07 <0,1% 95,7% 

39 51 2 7,64E-07 <0,1% 95,7% 

40 19 2 6,14E-07 <0,1% 95,7% 

41 55 2 4,88E-07 <0,1% 95,8% 

42 16 2 2,98E-07 <0,1% 95,8% 

43 14 2 2,44E-07 <0,1% 95,8% 

44 38 2 1,69E-07 <0,1% 95,8% 

45 32 2 1,49E-07 <0,1% 95,8% 

46 26 2 1,44E-07 <0,1% 95,8% 

47 20 2 1,25E-07 <0,1% 95,8% 

48 35 2 8,83E-08 <0,1% 95,8% 

49 44 2 7,15E-08 <0,1% 95,8% 

50 50 2 3,27E-08 <0,1% 95,8% 

51 53 2 1,48E-08 <0,1% 95,8% 

52 41 2 4,26E-10 <0,1% 95,8% 

53 29 2 5,17E-12 <0,1% 95,8% 

54 47 2 1,33E-12 <0,1% 95,8% 

55 17 2 2,33E-14 <0,1% 95,8% 

 totaal  1,74E-02 95,8% 95,8% 

Tabel 13: Kans van voorkomen per doorbraakscenario. 

De som van de scenariokansen is niet exact gelijk aan de overstromingskans van het 
dijkringgebied (>1/100 per jaar). Het verschil tussen de som van de scenariokansen 
en de overstromingskans van de dijkring wordt de restkans genoemd. Deze restkans 
wordt met name geïntroduceerd door afrondingsfouten en is in zeer beperkte mate het 
gevolg van de ‘samengestelde’ scenariodefinitie. 
 
In dit geval bedraagt de restkans 4,2%. Dit is een relatief kleine waarde en zal het 
beeld van het overstromingsrisico van het dijkringgebied niet wezenlijk veranderen, 
omdat deze gekoppeld wordt aan het maximale scenario en dus geen extra verschillen 
binnen de dijkring introduceert.  
 

5.3 De gevolgen van overstromingen voor een selectie van scenario’s 

In de volgende paragrafen zijn de gevolgen weergegeven van de meest waarschijnlijke 
doorbraken voor een enkelvoudige doorbraak en een tweevoudige doorbraak.  
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5.3.1 De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak 

De meest waarschijnlijke enkelvoudige doorbraak betreft een doorbraak in ringdeel 5. 
De scenariokans is 1/710 per jaar. In dit geval treedt er een overstroming op ten 
gevolge van één enkele bres, te weten bij Windesheim. 
 
De maximale berekende schade bij dit scenario bedraagt ongeveer 7 miljard euro en 
het maximum aantal slachtoffers bedraagt 665, zie tevens hoofdstuk 4. 
 
Het scenario met een doorbraak in ringdeel 5 heeft zowel de grootste kans van 
optreden als de grootste gevolgen. De scenario’s met een doorbraak in ringdelen 3 en 
4 liggen hier, zowel qua scenariokans als gevolgen, niet heel ver vandaan.  
 

5.3.2 De meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak 

Het optreden van een meervoudige doorbraak in dijkring 53 is verwaarloosbaar klein. 
Van deze scenariokansen blijken alle enkelvoudige doorbraken samen een bijdrage te 
leveren van 95,2% van de overstromingskans. De scenario’s met meervoudige 
doorbraken dragen slechts voor 0,6% bij aan de overstromingskans. Het meest 
waarschijnlijke scenario met een tweevoudige doorbraak heeft een bijdrage van 
slechts 0,1%. Figuur 45 geeft waterdiepte na optreden van dit scenario, waarbij een 
doorbraak optreedt bij Windesheim en Marshoek (ringdelen 5 en 12). 
 

 
Figuur 45: Maximale waterdiepte na een doorbraak bij Windesheim en Marshoek 
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6 Overstromingsrisico 

Het overstromingsrisico van de categorie a-kering is bepaald door de berekende kans 
op de verschillende overstromingsscenario’s te koppelen aan de gevolgen van deze 
scenario’s. Het risico wordt uitgedrukt in het economisch risico en het slachtofferrisico. 
 

6.1 Koppeling scenariokansen en gevolgen 

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 belastingvariabelen 
(cq. stochasten) waarbij het overstromingsscenario optreedt. Voor elk ontwerppunt is 
de gevolgberekening geselecteerd die hoort bij het eerstvolgende, ongunstiger gelegen 
peil. Deze aanpak is niet per definitie conservatief. 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. 
Hetzelfde overstromingsscenario kan immers ook optreden bij gunstigere of 
ongunstigere (maar beide wel minder waarschijnlijke) omstandigheden. 
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1 1 14.077 tp 15.980 nvt - - 

2 1 12.210 tp-1d 12.960 nvt - - 

3 1 13.883 tp 15.980 nvt - - 

4 1 11.104 tp-1d 12.960 nvt - - 

5 1 12.846 tp-1d 12.960 nvt - - 

6 1 14.854 tp 15.980 nvt - - 

7 1 11.909 tp-1d 12.960 nvt - - 

8 1 Nvt - - 579 tp+1d 680 

9 1 Nvt - - 470 tp 565 

10 1 Nvt - - 372 tp-1d 448 

11 1 Nvt - - 243 tp-1d 448 

12 1 Nvt - - 344 tp-1d 448 

13 1 Nvt - - 422 tp-1d 448 

14 2 14.731 tp 15.980 624 tp+1d 680 

15 2 15.840 tp 15.980 515 tp 565 

16 2 15.885 tp 15.980 489 tp 565 

17 2 17.467 tp+1d 19.020 512 tp 565 

18 2 17.930 tp+1d 19.020 435 tp-1d 448 

19 2 17.417 tp+1d 19.020 482 tp 565 

20 2 13.920 tp 15.980 672 tp+1d 680 
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21 2 12.679 tp-1d 12.960 474 tp 565 

22 2 13.420 tp 15.980 389 tp-1d 448 

23 2 9.764 tp-1d 12.960 229 tp-1d 448 

24 2 12.665 tp-1d 12.960 350 tp-1d 448 

25 2 13.052 tp 15.980 422 tp-1d 448 

26 2 14.644 tp 15.980 700 tp+1d 680 

27 2 14.545 tp 15.980 494 tp 565 

28 2 13.879 tp 15.980 396 tp-1d 448 

29 2 15.516 tp 15.980 477 tp 565 

30 2 13.908 tp 15.980 345 tp-1d 448 

31 2 14.657 tp 15.980 420 tp-1d 448 

32 2 13.010 tp 15.980 758 tp+1d 680 

33 2 11.262 tp-1d 12.960 483 tp 565 

34 2 10.411 tp-1d 12.960 343 tp-1d 448 

35 2 11.430 tp-1d 12.960 256 tp-1d 448 

36 2 10.302 tp-1d 12.960 316 tp-1d 448 

37 2 10.636 tp-1d 12.960 384 tp-1d 448 

38 2 14.453 tp 15.980 713 tp+1d 680 

39 2 13.321 tp 15.980 489 tp 565 

40 2 12.780 tp-1d 12.960 354 tp-1d 448 

41 2 12.055 tp-1d 12.960 362 tp-1d 448 

42 2 12.341 tp-1d 12.960 328 tp-1d 448 

43 2 12.881 tp-1d 12.960 397 tp-1d 448 

44 2 16.978 tp+1d 19.020 670 tp+1d 680 

45 2 14.989 tp 15.980 518 tp 565 

46 2 11.978 tp-1d 12.960 306 tp-1d 448 

47 2 15.966 tp 15.980 483 tp 565 

48 2 14.399 tp 15.980 359 tp-1d 448 

49 2 14.924 tp 15.980 431 tp-1d 448 

50 2 12.870 tp-1d 12.960 640 tp+1d 680 

51 2 12.277 tp-1d 12.960 500 tp 565 

52 2 11.262 tp-1d 12.960 351 tp-1d 448 

53 2 12.364 tp-1d 12.960 259 tp-1d 448 

54 2 11.902 tp-1d 12.960 354 tp-1d 448 

55 2 12.884 tp-1d 12.960 471 tp 565 

Tabel 14: Overzicht koppelingen met gevolgenmatrix. 



 

 
 

69 

Enkele debieten uit Tabel 14 voor de Vecht zijn in het recente verleden al opgetreden 
zonder dat er doorbraken zijn opgetreden. Dit komt doordat er binnen VNK geen 
rekening wordt gehouden met noodmaatregelen en bewezen sterkte.  
 

6.2 Overstromingsrisico  

 

6.2.1 Economisch risico 

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 71 miljoen euro per 
jaar. Als er een overstroming optreedt, is de schade minimaal circa 15 miljoen euro, 
gemiddeld3 circa 4 miljard euro en maximaal 9 miljard euro.  
 

 
Figuur 46: Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde schade per hectare (€/jaar) 

 
3  Verwachtingswaarde van de economische schade door de overstromingskans (71 miljoen euro per jaar / 

>1/100 per jaar) 
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De gevolgen zijn sterk afhankelijk van de hoogte van de waterstand, de locatie van de 
doorbraak en de vraag of er meervoudige doorbraken optreden. In Figuur 46 is de 
verdeling van de verwachtingswaarde van de schade over het dijkringgebied 
weergegeven. In de berekende economische schade per scenario is het effect van 
verplaatsing van economische activiteit steeds verdisconteerd. Bedrijfsuitval in het 
getroffen gebied zal leiden tot verhoogde bedrijvigheid buiten dit gebied. De schade in 
het getroffen gebied is dus groter dan genoemde schadebedragen.  
 
In Figuur 47 zijn de kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond. 
De kans op ten minste 1 miljard euro schade is ongeveer 1/100 (1 x 10-2) per jaar. De 
kans op ten minste 9 miljard euro ongeveer 1/1.000 (1 x 10-3) per jaar is. De kans op 
grotere schades dan 9 miljard euro is verwaarloosbaar klein.  
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Figuur 47: Overschrijdingskansen van de economische schade (FS-curve) 

6.2.2 Slachtofferrisico 

De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers voor dijkring 53 
bedraagt 1,4 slachtoffers per jaar. Als er een overstroming optreedt, is er een 
mogelijkheid dat er geen slachtoffers vallen. Het gemiddeld4 aantal slachtoffers is 80 
en maximaal 900. 
 
Het slachtofferrisico kan worden weergegeven in het plaatsgebonden risico (PR) of 
lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico (FN-curve).  
 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 
continu op dezelfde plek bevindt, ook op die locatie slachtoffer wordt van een 
overstroming. Het effect van evacuatie wordt bij de berekening van het 
plaatsgebonden risico niet meegenomen. Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt 
het effect van evacuatie wel meegenomen. In Figuur 48 is het plaatsgebonden risico 
(PR) getoond, in Figuur 49 het lokaal individueel risico (LIR).  
 

 
4  Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers gedeeld door de overstromingskans (1,4  slachtoffers per 

jaar / >1/100 per jaar) 
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Figuur 48: Het Plaatsgebonden Risico van dijkring 53 

Het LIR neemt in tegenstelling tot het PR wel de effecten van evacuatie mee. Omdat 
de verwachtingswaarde voor evacuaties in dijkring 53 met 0,775 relatief hoog is, is het 
verschil tussen het PR en het LIR vrij groot: 1/(1-0,77) = een factor 4,3. Dit betekent 
dat het LIR overal een factor 4,3 kleiner is dan het PR en laat zien dat het effect van 
evacuaties voor dijkring 53 groot is. Rondom Zwolle is het PR groter dan 10-4 per jaar, 
het LIR van datzelfde gebied is kleiner dan 10-4 per jaar. Verder is het gebied met een 
LIR groter dan 10-5 per jaar beduidend kleiner dan het gebied met een PR groter dan 
10-5 per jaar. 

 
5 Dit getal wordt verkregen door per evacuatiestrategie (Tabel 11) de conditionele kans te vermenigvuldigen met 
de evacuatiefractie, en deze vier getallen bij elkaar op te tellen: (0 x 0,10)+(0,59 x 0,04)+(0,80 x 0,26)+(0,89 x 
0,60)=0,77 
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Figuur 49: Het Lokaal Individueel Risico van dijkring 53 

Het groepsrisico geeft de kans op een ongeval met N of meer slachtoffers en wordt 
vaak weergegeven in een zogenaamde FN-curve. In Figuur 50 is de FN-curve van 
dijkring 53 weergegeven. In de berekening van het groepsrisico is het effect van 
evacuatie meegenomen (alle vier de evacuatiestrategieën met bijbehorende 
conditionele kans). Figuur 50 toont dat de kans op een overstroming met meer dan 10 
slachtoffers circa 1/100 per jaar is. De kans op een overstroming met ten minste 100 
slachtoffers is 1/800 per jaar. Voor de beschouwde overstromingsscenario’s is het 
maximale aantal slachtoffers 900. 
 
Het maximum aantal slachtoffers in de FN-curve kan kleiner zijn dan het maximum 
aantal slachtoffers in hoofdstuk 4. De reden hiervoor is dat bij de koppeling tussen 
kansen en gevolgen niet altijd gekoppeld wordt aan de grootste gevolgen.  
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Figuur 50: FN-curve van dijkring 53 
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7 Gevoeligheidsanalyses 

Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en 
overstromingsrisico’s voor de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses 
uitgevoerd. De gevoeligheidsanalyses geven inzicht in het effect van versterkingen of 
aanpassingen in het beheer. 
 
In het achtergrondrapport [ref 3] zijn ook op dijkvakniveau enkele 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Deze zijn verricht om goede vakschematisaties op 
te kunnen stellen en te tonen hoe alternatieve schematisatiekeuzes doorwerken in de 
resultaten op vakniveau.  
 
De selectie van onderwerpen voor de gevoeligheidsanalyses is het resultaat van 
overleg tussen de verschillende betrokkenen (projectbureau, beheerder en provincie). 
De volgende gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd: 

 
• Gevoeligheidsanalyse I: Maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier 
• Gevoeligheidsanalyse II: Oude hydraulische randvoorwaarden Vecht 
• Gevoeligheidsanalyse III: Afnemende meeropbrengsten door gerichte 

maatregelen, prioritering op basis van kansen en risico’s 
• Gevoeligheidsanalyse IV: Maatregelen om te komen tot een overstromingskans 

gelijk aan de MKBA-norm 
• Gevoeligheidsanalyse V: Maatregelen om in het dijkringgebied te komen tot 

een LIR kleiner dan 1/100.000 per jaar (10-5 per jaar) 
 
Van de analyse ‘afnemende meeropbrengsten door gerichte maatregelen’ zijn de 
effecten op zowel de overstromingskans als het overstromingsrisico beschouwd, net 
als van Ruimte voor de Rivier 
 
Deze analyses zijn in de volgende paragrafen beschreven. 
 

7.1 Gevoeligheidsanalyse I: Maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier 

Langs de IJssel zijn een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze 
projecten zorgen er voor dat de waterstanden op de IJssel lager worden. Het doel is 
om de maatgevende waterstanden dusdanig te verlagen dat deze overeenkomen met 
de HR1996. Lokaal kunnen de maatgevende waterstanden wel lager worden dan 
HR1996. Het verschil in waterstand tussen de HR2006 en HR1996 is in de orde van 
0,35 tot 0,50 m op de IJssel. 
 
Om inzicht te geven in de faalkansen van de dijklichamen na de uitvoering van de 
Ruimte voor de Rivier projecten is met het VNK-instrumentarium een berekening 
gemaakt met de verlaagde waterstanden langs de IJssel. Hierbij is met de 
waterstanden uit de HR1996 gerekend. Ruimte voor de Vecht maatregelen zijn niet 
meegenomen in deze analyse. De analyse van dijkring 9 heeft namelijk aangetoond 
dat de Ruimte voor de Vecht maatregelen een beperkte waterstandsdaling tot gevolg 
hebben en het effect op de faalkansen verwaarloosbaar is. 
 

7.1.1 Resultaten faalkansberekening 

In Tabel 15 is een vergelijking gemaakt tussen de berekende faalkansen op ringniveau 
voor en na de realisatie van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier 
weergegeven. De faalkansen per dijkvak zijn in bijlage G bijgevoegd. 
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Type 
waterkering 

Faalmechanisme 
Faalkans 

voor RvdV 
[per jaar] 

Faalkans 
na RvdV 
[per jaar] 

Overloop en golfoverslag 1/370 1/660 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/10.000 1/12.000 

Opbarsten en piping >1/100 1/130 
Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/5.500 1/14.000 

Overloop en golfoverslag 1/940 1/3.500 

Niet sluiten 1/740 1/1.600 

Onder- en achterloopsheid 1/230 1/980 
Kunstwerk 

Constructief falen 1/4.600 1/15.000 

Overstromingskans dijkringgebied 53 >1/100 1/110 

Tabel 15: Berekende faalkansen per faalmechanisme op ringniveau voor en na realisatie van de 
maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier 

De projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier leiden ongeveer tot een halvering 
van de overstromingskans. 

7.1.2 Resultaten risicoberekening 

De manier waarop de overstromingsrisico’s bij deze gevoeligheidsanalyse zijn bepaald 
is identiek aan de manier beschreven in hoofdstuk 6. Ook de koppelingen tussen de 
scenario’s en de gevolgen zijn niet gewijzigd. Dat komt de vergelijkbaarheid van de 
resultaten ten goede. 
 
Overstromingsrisico 
Na doorvoering van de verbetermaatregelen RvdR is de verwachtingswaarde voor de 
economische schade gedaald van 71 tot 26 miljoen euro per jaar (Tabel 16). 
 

Strategie Overstromingskans 
[per jaar] 

Economisch risico 

[M€ per jaar] 

Slachtofferrisico 

[per jaar] 

Huidige situatie >1/100 71 1,4 

Na uitvoeren RvdR 1/110 26 0,5 

Tabel 16: Overstromingskans en -risico voor en na gereedkomen maatregelen Ruimte voor de 
Rivier 
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Figuur 51: De verwachtingswaarde van de economische schade voor (links) en na (rechts) 

gereedkomen maatregelen Ruimte voor de Rivier 

 

 
Figuur 52: Het lokaal individueel risico voor (links) en na (rechts) gereedkomen maatregelen 

Ruimte voor de Rivier 

Lokaal individueel risico 
Het Lokaal Individueel Risico (Figuur 52) na uitvoeren van de Ruimte voor de Rivier 
projecten is in nagenoeg het hele dijkringgebied, op enkele gebieden in het noorden 
van de dijkring na, kleiner dan 1/100.000 per jaar. In de huidige situatie was het LIR 
in ongeveer de helft van het overstroomde deel van het dijkringgebied groter dan 
1/100.000 per jaar. 
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7.1.3 Conclusie 

Het uitvoeren van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier levert een 
reductie op van de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkringgebied 
53. Hoewel de faalkans slechts een factor 2 kleiner is, neemt het schade- en 
slachtofferrisico af met bijna een factor 3. Dit komt omdat de door de Ruimte voor de 
Rivier-maatregelen beïnvloedde ringdelen gekoppeld zijn aan relatief grote gevolgen. 
 

7.2 Gevoeligheidsanalyse II: Oude hydraulische randvoorwaarden Vecht 

7.2.1 Doel gevoeligheidsanalyse 

De maatgevende waterstanden van de Vecht zijn recentelijk behoorlijk verhoogd. Het 
verschil tussen de HR2001 en HR2006 op de maatgevende waterstanden is 30 tot 50 
centimeter. Aan de primaire waterkering van dijkring 53 grenzend aan de Vecht zijn in 
de afgelopen 10 jaar veel dijkverbeteringen uitgevoerd: de Dijkverbetering achter 
Ramspol (DAR). Bij veel van deze verbeteringen zijn de hydraulische randvoorwaarden 
uit 2001 als uitgangspunt gehanteerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
bepaling van de overstromingskans van dijkringgebied 53 op basis van de nieuwere en 
hogere randvoorwaarden, een relatief grote overstromingskans oplevert. Om inzicht te 
geven in het veiligheidsniveau zoals dat zou zijn geweest zonder de verhoging van de 
maatgevende waterstanden, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarin de 
waterstanden uit de HR2001 zijn aangehouden. Dit wordt vergeleken met de huidige 
situatie waarin de TMR2006-waterstanden zijn gehanteerd. 

7.2.2 resultaat gevoeligheidsanalyse 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse vergeleken met de faalkansen 
berekend in de huidige situatie. De faalkansen per dijkvak zijn in bijlage G bijgevoegd. 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme 

Faalkans 
referentie 
situatie 

[per jaar] 

Faalkans 
HR2001 

[per jaar] 

Overloop en golfoverslag 1/370 1/530 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/10.000 1/32.000 

Opbarsten en piping >1/100 >1/100 
Dijk 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/5.500 1/6.400 

Overloop en golfoverslag 1/940 1/940 

Niet sluiten 1/740 1/750 

Onder- en achterloopsheid 1/230 1/230 
Kunstwerk 

Constructief falen 1/4.600 1/4.600 

Overstromingskans dijkringgebied 53 >1/100 >1/100 

Tabel 17: Berekende faalkansen per faalmechanisme op ringniveau in huidige situatie en bij 
aanhouden HR2001 

Op vakniveau is het effect van het verhogen van de hydraulische randvoorwaarden 
langs de Vecht, het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal groot; de impact op de 
overstromingskans van dijkringgebied 53 is echter gering. Dat komt vooral omdat de 
overstromingskans gedomineerd wordt door de grote faalkans van grote delen van de 
dijkring langs de IJssel. Aangezien de bijdrage van de dijken langs de Vecht, het 
Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal relatief klein is, is het effect van de verhoging 
van de hydraulische randvoorwaarden op het overstromingsrisico van 
dijkringgebied 53 klein. 
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7.3 Gevoeligheidsanalyse III: Effect van noodmaatregelen 

7.3.1 Doel gevoeligheidsanalyse 

Bij een (dreigend) hoogwater spelen noodmaatregelen een onmiskenbare rol. Veel is 
reeds onderzocht en veel waterkeringbeheerders beschikken reeds over de nodige 
kennis en ervaring, alsmede hulpmiddelen om tot effectieve inzet van 
noodmaatregelen over te gaan. Toch zijn er nog vraagstukken waar verder onderzoek 
naar gedaan wordt.  
 
Aan de TU Delft wordt momenteel samen met het STOWA onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit en betrouwbaarheid van noodmaatregelen bij hoogwater6. Aanleiding 
hiervoor is dat er nog beperkt inzicht is in de daadwerkelijke betrouwbaarheid van 
noodmaatregelen bij hoogwater (en de invloed op de faalkans van de keringen).  
 
Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van noodmaatregelen is het nodig meer 
inzicht te krijgen in logistieke, organisatorische en technische aspecten. Voor een 
succesvolle toepassing moet een keten aan stappen succesvol worden doorlopen 
(waarneming, plaatsing) en de “noodconstructie” (bv. bestaande uit zandzakken, 
geotextielen of andere materialen) moet veilig functioneren. De omstandigheden 
tijdens een dreigende overstroming (weer en wind en de kans op meerdere 
doorbraken) kunnen het nemen van effectieve noodmaatregelen bemoeilijken. In 
andere domeinen, bijvoorbeeld bij mobiele waterkeringen en stormvloedkeringen zijn 
reeds benaderingen ontwikkeld om rekening te houden met deze factoren. De TU Delft 
onderzoekt momenteel hoe de betrouwbaarheid van noodmaatregelen gekwantificeerd 
kan worden. 
 
In dit kader is het interessant om te bekijken wat de invloed van noodmaatregelen is 
op de faalkans van een gehele dijkring. Deze resultaten kunnen vervolgens gebruikt 
worden om samen met de betrouwbaarheid van de noodmaatregelen conclusies te 
trekken over de bijdrage aan risicoverlaging en kosteneffectiviteit van 
noodmaatregelen. Kunstwerken zijn bij deze analyse buiten beschouwing gebleven. 
 
Om hier inzicht in te geven is voor dijkring 53 bekeken wat het effect op de faalkans is 
van onderstaande noodmaatregelen: 
 
• Bij opbarsten en piping: het effect van vervalverkleining over de dijk (door middel 

van bijvoorbeeld opkisten of het aanleggen van een waterberm). 
• Bij overloop en golfoverslag: effect van plaatselijk verhogen van ‘laagtes’ in de dijk 

(door middel van zandzakken). 
 

7.3.2 Resultaat gevoeligheidsanalyse overloop en golfoverslag 

Alleen dijkvakken waar de op te vullen lokale laagte korter was dan 250m en waar de 
laagte meer dan 0,2m dieper lag dan de omliggende dijken zijn geselecteerd. 
Verruiming van de beperkingen zou betekenen dat er over grote lengtes (>10 km) 
maatregelen zouden moeten worden uitgevoerd, wat op dijkringniveau wellicht nog 
wel haalbaar lijkt, maar in een crisissituatie voor een beheerder met meerdere 
dijkringen in beheer niet haalbaar wordt geacht en bovendien de bereikbaarheid van 
de waterkeringen zou bedreigen. De gekozen beperkingen leveren een taakstelling op 
die haalbaar is als die voor het hele beheergebied van de beheerder zou gelden. 
 

 
6 Het onderzoek valt onder het Delft Floodrisk Centre en wordt uitgevoerd door ir. K.T. Lendering. 
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Dijkvak Lengte laagte 
[m] 

Reguliere faalkans-berekening 
[per jaar] 

Faalkans incl. nood-maatregelen 
[per jaar] 

6 80 1/1.700 1/3.700 

8 50 1/1.900 1/4.200 

11 230 1/670 1/3.000 

20 250 1/3.100 1/6.600 

21 50 1/3.200 1/7.200 

26 60 1/740 1/2.300 

27 80 1/1.800 1/4.900 

28 160 1/3.300 1/5.700 

30 30 1/2.400 1/4.900 

32 20 1/3.800 1/7.100 

34 20 1/610 1/3.200 

50 60 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

51 50 1/5.900 1/13.000 

56 70 1/44.000 1/680.000 

69 50 1/150.000 <1/1.000.000 

72 50 1/73.000 <1/1.000.000 

Totaal* 1310 1/330 1/470 

Tabel 18: Overzicht faalkansen in de reguliere en aangepaste schematisatie. 

* De totale lengte omvat de opgehoogde delen van de dijkvakken, de totale 
faalkansen omvat alle dijkvakken (ook de niet-aangepaste) 

De resultaten van de faalkansberekening met aangepaste dijkhoogten zijn 
weergegeven in Tabel 18. Het effect op faalkansniveau is groot, met reducties van de 
faalkans met ongeveer een factor twee tot uitschieters van 15 (vak 56). De faalkans 
van overloop en golfoverslag op ringniveau neemt echter maar af met een factor 1,5. 
Dit komt doordat binnen de dijkring niet alle dijkvakken geschikt zijn om 
beheersmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld omdat dan het hele dijkvak 
opgehoogd zou moeten worden. Deze overgebleven dijkvakken blijven de faalkans op 
ringniveau domineren. 
 

7.3.3 Resultaat gevoeligheidsanalyse opbarsten en piping 

Bij alle vakken waar de faalkans van opbarsten en piping is berekend, is bekeken wat 
het effect is van het verhogen van het binnendijkse waterniveau. Er is hierbij gekeken 
naar opzetten van het waterpeil op het maaiveld in drie standen; 0,5 meter, 1,0 meter 
en 1,5 meter. Overigens is bij sommige dijkvakken ook in de referentiesituatie al 
gerekend met enige opzet boven op het maaiveld (bijvoorbeeld dijkvak 21). In dat 
geval geeft opzet van 0,5 m op het maaiveld geen of weinig faalkansreductie ten 
opzichte van de referentiesituatie. 
 
In Tabel 19 zijn de resultaten op vakniveau en op dijkringniveau gepresenteerd voor 
elk van de drie verhogingen van het binnendijkse waterpeil. 
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Dijkvak Lengte 
[m] 

Faalkans 
referentie- 
situatie 
[per jaar] 

Faalkans 
opzet 0,5m 
[per jaar] 

Faalkans 
opzet 1,0m 
[per jaar] 

Faalkans 
opzet 1,5m 
[per jaar] 

7 1.400 1/260.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

8 700 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

13 1.200 1/57.0000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

14 1.300 1/480.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

19 800 1/3.100 1/6.700 1/31.000 1/160.000 

20 1.900 1/1.600 1/6.700 1/38.000 1/160.000 

21 2.100 1/850 1/850 1/4.000 1/20.000 

22 1.300 1/8.300 1/40.000 1/180.000 1/790.000 

23 800 1/1.500 1/2.100 1/8.700 1/53.000 

24 1.000 1/3.500 1/12.000 1/63.000 1/270.000 

25 800 1/1.000 1/4.900 1/25.000 1/120.000 

26 1.600 1/440 1/580 1/2.500 1/13.000 

28 1.000 1/7.200 1/12.000 1/61.000 1/120.000 

29 1.200 1/290 1/770 1/3.200 1/16.000 

31 2.100 1/310 1/690 1/2.800 1/15.000 

32 1.800 1/11.000 1/18.000 1/99.000 1/550.000 

33 1.600 1/1.200 1/5.100 1/24.000 1/140.000 

34 700 1/780 1/2.200 1/10.000 1/48.000 

36 1.000 1/2.800 1/13.000 1/59.000 1/250.000 

38 900 1/930 1/1.200 1/5.900 1/27.000 

39 1.600 1/780 1/2.900 1/14.000 1/62.000 

40 1.300 1/2.300 1/5.600 1/26.000 1/110.000 

41 1.300 1/86.000 1/400.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

42 1.200 1/1.100 1/4.200 1/23.000 1/110.000 

51 1.100 1/11.000 1/280.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

52 400 1/2.600 1/53.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

53 1.500 1/1.200 1/23.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

54 800 1/29.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

63 1.200 1/490 1/7.600 1/210.000 <1/1.000.000 

72 600 1/2.400 1/210.000 <1/1.000.000 <1/1.000.000 

Totaal 37,7km >1/100 1/150 1/670 1/3.400 

Tabel 19: Overzicht faalkansen in de huidige situatie en bij opgezet kwelslootpeil. De analyse is 
uitgevoerd voor alle vakken waar opbarsten en piping is berekend. 

Het effect van beheersmaatregelen op de faalkans van opbarsten en piping is met een 
factor 50 op vakniveau groot. Een opzet van 0,5m boven maaiveld levert een 
faalkansreductie met ongeveer een factor 5 op. Langs de IJssel (dijkvak 7 – 42) is het 
effect kleiner dan langs de Vecht, het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal. Dit 
komt omdat de decimeringshoogte langs de IJssel een stuk groter is. 
 
Wellicht dat de faalkansbepalingen nog aan de conservatieve kant zijn. Bij een opzet 
van 1,5 m boven het maaiveld wordt een verval over de waterkering benaderd dat al 
enkele malen is voorgekomen. Bijvoorbeeld voor vak 26 geldt dat een opzet van 1,5 m 
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een verval over de dijk ten opzichte van MHW over laat van 2 m. In januari 2011 was 
er sprake van een verval van 1,8 m, waarbij geen problemen zijn opgetreden.  
 

7.4 Gevoeligheidsanalyse IV: Afnemende meeropbrengsten door gerichte 
maatregelen, prioritering op basis van kansen en risico’s 

In de gevoeligheidsanalyses is het effect van gerichte verbetermaatregelen op zowel 
de overstromingskans als op het overstromingsrisico bestudeerd. Versterking van de 
vakken en kunstwerken met de grootste faalkansen al tot een substantiële reductie 
van het overstromingsrisico leidt (zie Tabel 20: reductie overstromingskans 60% en 
risicoreductie gemiddeld circa 60% na tien verbetermaatregelen). Versterking van 
dijkvakken binnen ringdeel 3, 4 en 5, behorende bij scenario’s met relatief grote 
gevolgen, leidt tot een beperkte reductie van de overstromingskans, maar tot een 
grote reductie van het overstromingsrisico (reductie overstromingskans circa 40% en 
risicoreductie gemiddeld circa 90%). 
 

Kans Risico Verbeterd vak of 
kunstwerk 

Overstromingskans 
dijkringgebied na 
verbetering  
[per jaar] 

Economisch risico  
[miljoen euro per 
jaar] 

Slachtofferrisico 
[aantal per jaar] 

Huidige situatie >1/100 70,8 1,45 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van kansen 

1/130 27,1 0,55 

40 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van kansen 

1/800 3,7 0,07 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van risico’s 

>1/100 8,0 0,13 

40 vakken verbeterd, 
prioritering op basis 
van risico’s 

1/400 1,6 0,02 

Tabel 20: Overstromingskans en –risico na verbetermaatregelen op basis van kans of risico. 

De verwachtingswaarde voor de schade is voor de situatie na tien en 40 
verbetermaatregelen weergegeven in Figuur 53. Het lokaal individueel risico na tien en 
40 verbetermaatregelen is weergegeven in Figuur 54 De bij iedere verbetermaatregel 
afnemende overstromingskans is weergegeven in Figuur 55. De maatregelen in het 
kader van Ruimte voor de Rivier zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 53: Verwachtingswaarde voor het economisch risico in de huidige situatie (boven), na 

tien maatregelen met prioritering op kansen (midden links), na tien maatregelen met 
prioritering op risico’s (midden rechts), na 40 maatregelen met prioritering op kansen 
(onder links) en na 40 maatregelen met prioriteren op risico’s (onder rechts). 
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Figuur 54: Lokaal individueel risico de huidige situatie (boven), na tien maatregelen met 

prioritering op kansen (midden links), na tien maatregelen met prioritering op risico’s 
(midden rechts), na 40 maatregelen met prioritering op kansen (onder links) en na 
40 maatregelen met prioriteren op risico’s (onder rechts). 
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Figuur 55: Afname van de overstromingskans per verbetermaatregel. 

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat het overstromingsrisico van dijkring 53 veel 
verder daalt als niet de tien zwakste vakken (met de grootste faalkansen) worden 
verbeterd, maar de tien vakken die de grootste bijdrage leveren aan het 
overstromingsrisico. Als we ervan uitgaan dat de kosten van de verbetermaatregelen 
vergelijkbaar zijn (dus relatief onafhankelijk van de lengte van het dijkvak en welk 
soort faalmechanisme), dan levert het verbeteren van de tien vakken met de grootste 
faalkans een drie maal kleinere afname van het overstromingsrisico op. Bij verbeteren 
van 40 vakken is het verschil tussen sturen op risico’s en sturen op kansen kleiner dan 
na tien vakken. 
 
Als gestuurd wordt vanuit het overstromingsrisico zouden andere vakken verbeterd 
moeten worden dan als geprioriteerd wordt vanuit de faalkans. Het grootste effect op 
het risico heeft het verbeteren van vakken in de ringdelen Olst, Wijhe en Windesheim. 
Bij sturing vanuit het overstromingsrisico hebben bijvoorbeeld het verbeteren van de 
kunstwerken coupure Welle Zandpoort en vooral de inlaat Noorderbergsingel een veel 
lagere prioriteit dan wanneer gekeken wordt naar de faalkansen van deze 
kunstwerken. Een overzicht van de rangorde van de te verbeteren 
dijkvakken/kunstwerken is in bijlage G bijgevoegd.  
 
Bij 40 verbetermaatregelen blijkt dat bij benadering dezelfde dijkvakken verbeterd zijn 
en dat de prioritering niet meer van belang is. 
 

7.5 Gevoeligheidsanalyse V: Maatregelen om te komen tot de optimale 
overstromingskans uit de MKBA-studie 

In de Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21ste eeuw [ref 14] zijn 
per dijkring optimale normen benoemd, geënt op de huidige economische waarden 
inclusief economische groei en mogelijke slachtofferaantallen in een dijkring. De in 
deze analyse genoemde economisch optimale overstromingskans voor dijkring 53 is 
1/4.000 per jaar. 
 
Indien met gerichte versterkingsmaatregelen de overstromingskans van de dijkring 
teruggebracht ten opzichte van de huidige situatie wordt terug gebracht tot 1/4.000 
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per jaar moeten ongeveer 61 km dijk en 7 kunstwerken worden verbeterd7. Dit komt 
neer op het grootste deel van de dijkring en vergt dus een forse investering.  
 
Er is geen berekening gemaakt hoeveel maatregelen er na uitvoering van de 
maatregelen in het kader van Ruimte voor de River nodig zijn om te komen tot een 
overstromingskans van 1/4.000 per jaar. Na uitvoering van Ruimte voor de Rivier is de 
overstromingskans terug gebracht van >1/100 naar 1/150 per jaar. Er maakt niet heel 
veel uit of de overstromingskans van >1/100 of 1/150 naar 1/4.000 per jaar moet 
worden terug gebracht. Daar komt bij dat de faalkans van veel dijkvakken door de 
uitvoering van Ruimte voor de Rivier wel daalt (zie paragraaf 7.1), maar dat 
verbetering van dat dijkvak alsnog nodig is om de overstromingskans van het 
dijkringgebied te reduceren tot 1/4.000. Het aantal kilometers dijkverbetering dat na 
uitvoering van Ruimte voor de Rivier nodig is om de overstromingskans tot 1/4.000 
terug te brengen is dus ook niet veel kleiner dan de 61 km en 7 kunstwerken die 
hierboven staan genoemd voor de situatie zonder Ruimte voor de Rivier. 
 
Het LIR in het dijkringgebied is na deze investering is wel overal kleiner dan 
1/1.000.000 per jaar, met een verwachtingswaarde voor de schade van 0,4 miljoen 
euro per jaar. 
 

7.6 Gevoeligheidsanalyse VI: Maatregelen om in het dijkringgebied te komen tot 
een LIR kleiner dan 1/100.000 per jaar 

Interessant is ook om te kijken hoeveel verbetermaatregelen er benodigd zijn om het 
Lokaal Individueel Risico terug te brengen naar een waarde kleiner dan 1/100.000 per 
jaar. Deze waarde wordt door de Minister genoemd als de mogelijke basisveiligheid die 
elke inwoner in Nederland zou moeten hebben ten aanzien van het risico te overlijden 
door een overstroming. 
 
Met versterkingsmaatregelen gericht op het verkleinen van het overstromingsrisico is 
geprobeerd in een zo klein mogelijk aantal stappen het LIR in het hele dijkringgebied 
te reduceren tot onder de 1/100.000 per jaar.  
 
Na 15 verbetermaatregelen is het LIR in het gehele dijkringgebied kleiner dan 
1/100.000 per jaar. In Figuur 56 is het LIR na 15 verbetermaatregelen vergeleken met 
de huidige situatie. 
 
Op het verbeteren van dijkvak 63 na, bestaan de maatregelen allemaal uit het 
verbeteren van dijkvakken langs de IJssel. 
 

 
7 Bij deze analyse zijn de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en het nHWBP niet 
meegenomen. 
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Figuur 56: Het lokaal individueel risico bij referentie situatie (links) en na 15 

verbetermaatregelen om het overstromingsrisico te reduceren (rechts). 

Bovenstaande analyse is gebaseerd op het verbeteren van dijkvakken en/of 
kunstwerken. Er is daarnaast gekeken of het uitvoeren van al beleidsmatig 
vastgestelde programma’s leidt tot eenzelfde reductie van het LIR. 
 
Ruimte voor de Rivier in combinatie met project ‘Zwolle’ (nHWBP) 
De maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn al uitgevoerd of worden in 
de nabije toekomst uitgevoerd. Daarnaast is een deel van de waterkering van dijkring 
53 dat is afgekeurd in de 3e toetsronde opgenomen in de 1e tranche van projecten in 
het Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Dit moet de waterkeringen 
die in de 3e toetsronde zijn afgekeurd gaan verbeteren. Zowel de RvdR als de nHWBP 
maatregelen zullen in de nabije toekomst uitgevoerd zijn. De totale lengte van deze 
verbetering bedraagt circa 9700 m en beslaat dijkvak 43 tot en met 51. 
 
Figuur 57 en Tabel 21 laten zien dat het effect van het verbeteren van de dijk in het 
kader van het nHWBP gering is. De overstromingskans en het overstromingsrisico 
nemen in beperkte mate af. De omvang van het dijkringgebied met een LIR groter dan 
1/100.000 per jaar neemt eveneens in beperkte mate af ten opzichte van de situatie 
waarin alleen het effect van Ruimte voor de Rivier wordt bepaald (zie Figuur 57 
rechtsboven). De reden hiervoor is dat: 
• de VNK-dijkvakken die vallen onder het project ‘Zwolle’, dijkvak 43 tot en met 51, 

aan relatief kleine faalkans hebben. Dijkvak 49 heeft met 1/1.500 per jaar de 
grootste faalkans; 

• voor deze dijkvakken zijn alleen overloop en golfoverslag doorgerekend, en 
daarnaast voor vakken 48 en 50 respectievelijk beschadiging bekleding en erosie 
dijklichaam en macrostabiliteit. Het effect van het wegnemen van deze 
faalmechanismen op de overstromingskans van het dijkringgebied is minder groot 
dan het verhelpen van opbarsten en piping; 

• de gevolgen van doorbraken in de ringdelen waar de dijkvakken toe behoren 
(ringdeel 8 en 9) zijn relatief klein. De gevolgen van doorbraken langs de IJssel 
(ringdelen 3 tot en met 7) zijn een factor 4 tot 6 groter (zie paragraaf 4.3). 

De bovenstaande constateringen willen overigens niet zeggen dat de uitvoering van 
het project Zwolle bij de introductie van nieuwe normen niet nodig zal zijn. 
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Strategie 
Overstromingskans 
[per jaar] 

Economisch risico 
[M€ per jaar] 

Slachtofferrisico 
[per jaar] 

Huidige situatie >1/100 71 1,4 

Na uitvoeren RvdR 1/110 26 0,5 

Na uitvoeren RvdR en 
nHWBP 

1/120 26 0,5 

Na uitvoeren RvdR en 
gerichte verbeteringen 

1/140 23 0,5 

Na realisatie MKBA-
norm 

1/4.000 0,4 <0,01 

Tabel 21: Overstromingskans en -risico na maatregelen Ruimte voor de Rivier en nHWBP, in 
combinatie met gerichte verbeteringen en na realisatie van de MKBA-norm. 

Ruimte voor de Rivier in combinatie met gerichte verbetermaatregelen 
De hierboven gepresenteerde analyse laat zien het nHWBP project ‘Zwolle’ effect 
overstromingskans en het overstromingsrisico van het dijkringgebied beperkt zal zijn. 
Daarom hebben we bekeken welke gerichte verbeteringen naast de RvdR-maatregelen 
zullen leiden tot een grotere afname van het overstromingsrisico, en met name wat 
het effect is op het LIR. 
 
Er is voor gekozen om de twee zwakste dijkvakken in het gebied waar het LIR in de 
huidige situatie groot blijft en die niet worden beïnvloed door de maatregelen in het 
kader van Ruimte voor de Rivier, te verbeteren. De gezamenlijke lengte van deze twee 
dijkvakken bedraagt circa 3900 m en omvat dijkvak 42 en 63. 
 
Tabel 21 en Figuur 57 (rechtsonder) laten zien dat het effect van het gericht 
verbeteren van de twee zwakste dijkvakken zorgt voor grotere reductie van de 
overstromingskans en van het overstromingsrisico van het dijkringgebied. Dit komt 
doordat: 
• deze twee dijkvakken wel een grote faalkans hadden, 1/790 per jaar (vak 42) en 

1/490 per jaar (vak 63); 
• voor beide vakken zorgt opbarsten en piping voor een de grote faalkans, en het 

verbeteren hiervan heeft een relatief groot effect op de overstromingskans van het 
dijkringgebied als geheel. 

• Deze vakken horen tot ringdelen waarvoor relatief grote gevolgen zijn berekend 
(ringdeel 7 en 12). 

 
De combinatie van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en de 
gerichte verbeteringen in de twee dijkvakken leiden ertoe dat in nagenoeg het hele 
dijkringgebied het LIR kleiner wordt dan 1/100.000 per jaar. 
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Figuur 57: Het LIR in de huidige situatie (linksboven), na realisatie van de RvdR maatregelen 

(rechtsboven), na realisatie van de RvdR maatregelen in combinatie met project 
‘Zwolle’ in het kader van het nHWBP (linksonder), en na realisatie van de RvdR 
maatregelen in combinatie met het gericht verbeteren van twee dijkvakken 
(rechtsonder). 
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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 53, Salland. De conclusies en 
aanbevelingen betreffen zowel de beschikbaarheid van gegevens, de faalkansen, de 
gevolgen, als het overstromingsrisico. 
 

8.1 Conclusies 

8.1.1 De kans op een overstroming in dijkringgebied 53 

• De berekende overstromingskans voor dijkringgebied 53 is groter dan 1/100 per 
jaar. Het effect van noodmaatregelen (het leggen van zandzakken of ‘opkisten’) is 
hierbij niet meegenomen. Deze overstromingskans komt overeen met de 
overstromingskans van nabijgelegen dijkringgebieden in het rivierengebied 
(bijvoorbeeld dijkring 52). Het berekende resultaat op vakniveau in VNK2 komt 
globaal overeen met het beeld van de beheerder op basis van de resultaten uit de 
derde toetsronde. 

 
• De overstromingskans van de dijkring wordt gedomineerd door het 

faalmechanisme opbarsten en piping. De grote berekende faalkans is te verklaren 
door het grote aantal dijkvakken met een relatief grote faalkans ordegrootte 
1/300-1/900 per jaar. In de derde toetsronde is een groot deel van de dijkring 
afgekeurd. Opmerkelijk is verder ook nog dat de bijdrage van de kunstwerken, 
specifiek de bijdrage van 3 kunstwerken in Deventer, erg groot is in vergelijking 
met nabijgelegen dijkringgebieden in het bovenrivierengebied. Deze drie 
kunstwerken zijn allen afgekeurd in de derde toetsronde. 

 
• De aanwezigheid van een groot aantal dijkvakken en kunstwerken met een 

faalkans groter dan 1/1.000 per jaar zorgt er ook voor dat er relatief veel 
verbetermaatregelen genomen moeten worden om de overstromingskans van de 
dijkring terug te brengen tot een waarde kleiner dan 1/1.000 per jaar. Ter 
illustratie; pas na het verbeteren van de 40 dijkvakken/kunstwerken met de 
grootste kansbijdrage, is de overstromingskans teruggebracht tot 1/800 per jaar. 

 
• Langs de IJssel zijn een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze 

projecten moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende 
omstandigheden lager worden. Het doel is om de maatgevende waterstanden 
dusdanig te verlagen dat deze overeenkomen met de HR1996. Het verschil in 
waterstand tussen de HR2006 en HR1996 is in de orde van 0,35 tot 0,50 m langs 
de dijken van dijkring 53. Ruimte voor de Rivier leidt tot een verlaging van de 
overstromingskans met een factor 2. 

 
• Bij de vaststelling van de HR2006 zijn de maatgevende waterstanden op de Vecht 

en het Zwarte Water met 30 tot 50 cm verhoogd. Alle dijkverbeteringen die voor 
2006 zijn uitgevoerd, zijn gebaseerd op de veel lagere hydraulische 
randvoorwaarden uit 2001 en eerder. 
Een berekening met die oude, lagere hydraulische randvoorwaarden leidt tot een 
overstromingskans groter dan 1/100 per jaar, een beperkte verlaging van de 
overstromingskans van de huidige situatie. Op vakniveau worden wel reducties 
met een factor 10 tot 20 berekend, maar het effect op dijkringniveau is beperkt 
omdat de IJssel een erg grote bijdrage aan de overstromingskans levert. 
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8.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkringgebied 53 

• De gevolgen van een overstroming in dijkring 53 zijn afhankelijk van de locatie 
van de bres, de aanwezigheid van woonkernen in het ondergelopen gebied en de 
buitenwaterstand waarbij de doorbraak optreedt. 

 
• De dijkring is qua hoogteligging gekanteld. Zwolle ligt binnen het dijkringgebied op 

het laagste punt en de oostgrens van de dijkring wordt gevormd door hoge 
gronden. Dit is terug te zien in de relatie tussen de breslocatie en de omvang van 
de gevolgen van een bres. 

 
• Er zijn enkele hoge elementen in het dijkringgebied aanwezig die het verloop van 

de overstromingen beïnvloeden. Met name de spoorlijn Zwolle - Almelo vormt een 
obstakel, net als de kades langs de Sallandse weteringen. De provinciale weg N34 
en de spoorlijnen Deventer-Zwolle, Zwolle – Ommen en Zwolle - Meppel zijn dat in 
mindere mate.  

 
• De gevolgen van een doorbraak bij Olst of Windesheim (ringdelen 3 en 5) zijn het 

grootst met economische schade van 5,6 tot 7 miljard euro en met 50 tot 665 
slachtoffers. 

 
• Ook de gevolgen van een doorbraak in de ringdelen Wijhe, Zwolle Zuid West en 

Zwolle Noord West zijn substantieel met schades tussen 3,5 en 6 miljard euro. 
 
• Een doorbraak in ringdeel 8 (Zwolle-IJsselkanaal) geeft de minste gevolgen met 

maximaal 1,5 miljard euro schade en 90 slachtoffers. 
 

8.1.3 Het overstromingsrisico in dijkringgebied 53 

• Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de 
gevolgen van een daarbij optredende overstroming, is het overstromingsrisico in 
beeld gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar het economisch risico als het 
slachtofferrisico, zie Tabel 22. 

 
• De mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn van grote invloed op het 

slachtofferrisico. Omdat extreme waterstanden op de rivier enkele dagen van 
tevoren te voorspellen zijn, is de kans dat een overstroming tijdig wordt 
aangekondigd relatief groot. Ook is het aantal personen dat uit het dijkringgebied 
kan worden geëvacueerd relatief groot door de vele vluchtwegen naar het hoog 
gelegen achterland. Preventieve evacuatie heeft echter nauwelijks invloed op de 
economische impact van overstromingen en dus ook nauwelijks invloed op de 
grootte van het economisch risico. 

 
• Uit de risicoberekening volgt dat de totale bijdrage van de meervoudige 

doorbraken aan het overstromingsrisico zeer beperkt is (<1% voor zowel het 
economisch- als slachtofferrisico). De ringdelen met de grootste bijdrage aan het 
risico zijn Olst, Wijhe en Windesheim (respectievelijk 15-18% bijdrage aan het 
economisch risico en 21-25% aan het slachtofferrisico). 
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Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar) 71 

Minimale economische schade bij een overstroming (M€) 15 

Gemiddelde8 economische schade per overstroming (M€) 4000 

Economisch 
risico 

Maximaal9 economische schade bij een overstroming (M€) 9000 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar) 1,4 

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 0 

Gemiddeld8 aantal slachtoffers per overstroming 80 

Maximaal9 aantal slachtoffers bij een overstroming 900 

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

(plaatsgebonden risico) 

>1/1.000 per jaar 

Slachtoffer-
risico 

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

(lokaal individueel risico) 

<1/1.000 per jaar 

Tabel 22: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 53. 

 
• Het stellen van prioriteiten op basis van de impact van de versterkingen op de 

overstromingskans levert een andere uitvoeringsvolgorde op dan prioritering op 
basis van de impact op het overstromingsrisico van het dijkringgebied; versterking 
van de vakken en kunstwerken met de grootste faalkansen leidt niet tot een 
evenredige reductie van het overstromingsrisico. 
 
Na tien verbeteringen levert prioriteren op basis van kansen een grotere 
faalkansreductie op dan prioriteren op basis van risico’s, maar de risicoreductie is 
weer veel groter bij prioriteren op basis van risico’s (zie Tabel 23). Na 40 
verbeterstappen zijn de verschillen minder groot dan na tien verbeterstappen. 

 

Strategie 
Overstromingskans 
[per jaar] 

Economisch risico 
[M€ per jaar] 

Slachtofferrisico 
[per jaar] 

Huidige situatie >1/100 71 1,4 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis van 
kansen 

1/130 27 0,6 

40 vakken verbeterd, 
prioritering op basis van 
kansen 

1/800 3,7 0,07 

10 vakken verbeterd, 
prioritering op basis van 
risico’s 

>1/100 8,0 0,13 

40 vakken verbeterd, 
prioritering op basis van 
risico’s 

1/400 1,6 0,02 

Tabel 23: Overstromingskans en –risico na tien en 40 verbetermaatregelen. 

 
8 De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld 
door de overstromingskans 
9 Met maximaal wordt hier bedoeld de gevolgen die behoren bij het beschouwde overstromingsscenario met de 
grootste gevolgen. Overstromingsscenario’s die niet zijn beschouwd in de risicoanalyse kunnen mogelijk grotere 
gevolgen hebben. 
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• Er is ook een analyse uitgevoerd om te kijken hoeveel verbetermaatregelen er 
benodigd zijn om het Lokaal Individueel Risico terug te brengen naar een waarde 
kleiner dan 1/100.000 per jaar. Deze waarde wordt door de Minister genoemd als 
de mogelijke basisveiligheid die elke inwoner in Nederland zou moeten hebben ten 
aanzien van het risico te overlijden door een overstroming. 
 
Met versterkingsmaatregelen gericht op het verkleinen van het overstromingsrisico 
is voor dijkring 53 geprobeerd in een zo klein mogelijk aantal stappen het LIR te 
verkleinen tot 1/100.000 per jaar. Na 15 verbetermaatregelen is het LIR in het 
gehele dijkringgebied kleiner dan 1/100.000 per jaar. In Figuur 58 is het LIR na 15 
verbetermaatregelen vergeleken met de huidige situatie. Op het verbeteren van 
dijkvak 63 na, bestaan de maatregelen allemaal uit het verbeteren van dijkvakken 
langs de IJssel. 

 

 
Figuur 58: Het lokaal individueel risico in de huidige situatie (links) en na verbeteren van 15 

dijkvakken (rechts) langs de IJssel (14 dijkvakken) en Vecht (1 dijkvak) 

• Langs de IJssel zijn een aantal Ruimte voor de Rivier projecten gepland. Deze 
projecten moeten ervoor zorgen dat de waterstanden onder maatgevende 
omstandigheden lager worden. Het doel is om de maatgevende waterstanden 
dusdanig te verlagen dat deze overeenkomen met de HR1996. Het verschil in 
waterstand tussen de HR2006 en HR1996 is in de orde van 0,35 tot 0,50 m langs 
de dijken van dijkring 53. Ruimte voor de Rivier leidt tot een verlaging van het 
overstromingsrisico met een factor 3. Het gebied met een LIR groter dan 
1/100.000 per jaar reduceert met 90% als gevolg van de maatregelen. 

 
• Het effect van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier in 

combinatie met het verbeteren van bijna 10 km dijk in het kader van het nHWBP 
(project ‘Zwolle’) laat een beperkt reductie zien ten opzichte van de maatregelen 
in het kader van Ruimte voor de Rivier alleen (zie Tabel 24). Het gericht 
verbeteren van twee zwakke dijkvakken (totale lengte circa 4 km) heeft een groter 
effect op het Lokaal Individueel Risico van het dijkringgebied (zie Tabel 24). Het 
gericht verbeteren van deze twee dijkvakken in combinatie met de maatregelen in 
het kader van Ruimte voor de Rivier leidt er toe dat bijna overal in het 
dijkringgebied het LIR kleiner wordt dan 1/100.000 per jaar (zie Figuur 59). De 
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bovenstaande constateringen willen overigens niet zeggen dat de uitvoering van 
het project Zwolle bij de introductie van nieuwe normen niet nodig zal zijn. 

 
• Naast de bovengenoemde normering rondom het LIR wordt in kosten-

batenanalyses [ref 14] gekeken naar de balans tussen de kosten van 
versterkingen en de invloed daarvan op het economisch risico. Om de 
overstromingskans terug te brengen tot de waarde die in een kosten-batenanalyse 
van Deltares [ref 14] als optimaal is aangemerkt, 1/4.000 per jaar, is 61 km 
dijkversterking en het aanpakken van 7 kunstwerken nodig. Het LIR zal hierna in 
het hele dijkringgebied aanmerkelijk kleiner zijn dan 1/100.000 per jaar, met een 
verwachtingswaarde voor de schade van 0,4 miljoen euro per jaar (zie Tabel 24) 

 

Strategie 
Overstromingskans 
[per jaar] 

Economisch risico 
[M€ per jaar] 

Slachtofferrisico 
[per jaar] 

Huidige situatie >1/100 71 1,4 

Na uitvoeren RvdR 1/110 26 0,5 

Na uitvoeren RvdR en 
nHWBP 

1/120 26 0,5 

Na uitvoeren RvdR en 
gerichte verbeteringen 

1/140 23 0,5 

Na realisatie MKBA-
norm 

1/4.000 0,4 <0,01 

Tabel 24: Overstromingskans en -risico na maatregelen Ruimte voor de Rivier en nHWBP, in 
combinatie met gerichte verbeteringen en na realisatie van de MKBA-norm. 
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Figuur 59: Het LIR in de huidige situatie (linksboven), na realisatie van de RvdR maatregelen 

(rechtsboven), na realisatie van de RvdR maatregelen in combinatie met project 
‘Zwolle’ in het kader van het nHWBP (linksonder), en na realisatie van de RvdR 
maatregelen in combinatie met het gericht verbeteren van twee dijkvakken 
(rechtsonder). 
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8.2 Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden gedaan: 
 
• De overstromingskans van dijkringgebied 53, met name voor het faalmechanisme 

opbarsten en piping, zou aanzienlijk bijgesteld kunnen worden als het beeld van de 
parameters die de ondergrond beschrijven gecompleteerd wordt. Vooralsnog is dit 
complete beeld er nog niet. Zeker langs de IJssel is de dekking van de beschikbare 
boringen/sonderingen laag. Ook is weinig labonderzoek beschikbaar om de d70 en 
doorlatendheid van het watervoerende pakket nauwkeuriger te bepalen. 
 
Aanvullend grond- en labonderzoek zou bijdragen aan het bepalen van een 
nauwkeurigere en waarschijnlijk kleinere overstromingskans. 

 
• Indien de overstromingskans van dijkringgebied 53 verkleind dient te worden, 

wordt aanbevolen om langs de IJssel bij een groot aantal dijkvakken de weerstand 
tegen piping te vergroten. Ook moet dan de weerstand tegen onder- en 
achterloopsheid bij de kunstwerken Coupure Welle Zandpoort en coupure Welle 
Zandpoort Trottoir vergroot worden. 
 
Indien de faalmechanismen opbarsten en piping en onder- en achterloopsheid 
verwaarloosbare kansen zouden hebben, zou zijn daalt de overstromingskans tot 
1/240 per jaar. Ruim een factor 4 kleinere kans dan in de huidige situatie. 

 
• Om het overstromingsrisico van dijkringgebied 53 te verkleinen moeten vooral de 

dijkvakken binnen de ringdelen Olst, Wijhe en Windesheim verbeterd worden. Dit 
zijn de drie ringdelen met de grootste gevolgen (en dan met name zorgend voor 
de grootste waterdiepte in het gebied rondom Zwolle). 

 
• Aanbevolen wordt om de effecten van systeemwerking in beeld te brengen en mee 

te nemen in de analyses. De systeemwerking tussen verschillende dijkringen is nu 
niet meegenomen in de overstromingsrisicobepaling van dijkringgebied 53, terwijl 
dit effect wel aanwezig is. De overstromingskans en dus ook het 
overstromingsrisico van dijkringgebied 53 is mede afhankelijk van de 
overstromingskans van omliggende dijkringen langs de IJssel (dijkringen 48-52). 
Falen van één van deze dijkringen zou betekenen dat de belasting op dijkring 53 
verlaagd wordt. 

 
• Ook wordt aanbevolen om te onderzoeken wat de effecten zijn van overstromingen 

in dijkring 53 vanuit de IJssel op andere dijkringen. Bij een doorbraak vanuit de 
IJssel stroomt het water over de waterkeringen langs de Vecht, het Zwarte Water 
en het Zwolle-IJsselkanaal, en belast dan dijkringen 9 en 10.  
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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 (m) van een stochast. 
 
Gevolgenmatrix 
 De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel 

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

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

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

tijdseenheid over de waterkering slaat. 
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Grensprofiel 
 Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de 
berekening van het lokaal individueel risico worden de mogelijkheden voor 
preventieve evacuatie meegenomen. 
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Macrostabiliteit 
 De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud 

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

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

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

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

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

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

ontbreken van verticaal evenwicht in de grond. De term opdrijven wordt 
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit 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. 
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Overstromingsscenario 
 Een unieke combinatie van falende en niet-falende ringdelen die leidt tot de 

overstroming van (een deel van) een dijkringgebied. 
 
PC-Ring 
 Een probabilistisch model 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. 



 

 

106 

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

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

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

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

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

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

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

V = s/m. 
 
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. 
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Bijlage C Vakindeling en locatie-aanduiding dijkring 53 

 Vak van 
km 

tot 
km 

Dijkvaknaam Lengte 
m 

Locatie indicatie 

1 0,0 2,1 Vak 1: km 0,0 - 2,1 2100 N344 – Rodijksweg 

2 2,1 2,4 Vak 2: km 2,1 - 2,4 300 Hoenderkolk 

3 2,4 2,9 Vak 3: km 2,4 - 2,9 500 Anna Reynvaanstraat 

4 2,9 4,4 Vak 4: km 2,9 - 4,4 1500 Industrieterrein Colmschate zuid 

5 4,4 6,2 Vak 5: km 4,4 - 6,2 1800 Industrieterrein Kloosterlanden 

6 6,2 6,9 Vak 6: km 6,2 - 6,9 700 Deventerweg 

S
ch

ip
b
ee

k 

7 6,9 7,4 Vak 7: km 6,9 - 7,4 500 Kieftenbeltskolk 

8 7,4 8,1 Vak 8: km 7,4 - 8,1 700 Veenoordkolk 

9 8,1 8,7 Vak 9: km 8,1 - 8,7 600 Teugse kolk – Prins Bernardsluis 

10 8,7 9,4 Vak 10: km 8,7 - 9,4 700 Pothoofd 

11 9,4 10,7 Vak 11: km 9,4 - 10,7 1300 Welle – Onder de linden  

12 10,7 11,5 Vak 12: km 10,7 - 11,5 800 Kapjeswelle – IJsselkade 

13 11,5 12,7 Vak 13: km 11,5 - 12,7 1200 IJsselkade – Zandweerthaven 

14 12,7 13,0 Vak 14: km 12,7 – 13,0 300 Rembrandkade 

15 13,0 14,2 Vak 15: km 13,0 - 14,2 1200 Hoevelmansweg 

16 14,2 14,8 Vak 16: km 14,2 - 14,8 600 N337 - Kozakkenweg 

17 14,8 15,3 Vak 17: km 14,8 - 15,3 600 N337 - Nieuw Rande 

18 15,3 15,7 Vak 18: km 15,3 - 15,7 300 N337 - Wildenbergsweg 

19 15,7 16,4 Vak 19: km 15,7 - 16,4 700 N337 – Randerstraat 

20 16,4 18,4 Vak 20: km 16,4 - 18,4 2000 N337 – Kletterstraat 

21 18,4 20,5 Vak 21: km 18,4 - 20,5 2100 N337 – Kneu 

22 20,5 21,8 Vak 22: km 20,5 - 21,8 1300 Olst zuid 

23 21,8 22,6 Vak 23: km 21,8 - 22,6 800 Olst noord 

24 22,6 23,6 Vak 24: km 22,6 - 23,6 1600 Olst – Den Nul 

25 23,6 24,4 Vak 25: km 23,6 - 24,4 600 Tichelstraat 

26 24,4 26,0 Vak 26: km 24,4 – 26,0 1200 Tichelsestraat – Barloseweg 

27 26,0 27,2 Vak 27: km 26,0 - 27,2 1200 N337 – Scherpenzeelseweg 

28 27,2 28,6 Vak 28: km 27,2 - 28,6 1400 Wijhe zuid 

29 28,6 29,9 Vak 29: km 28,6 - 29,9 1300 Wijhe noord 

30 29,9 31,4 Vak 30: km 29,9 - 31,4 1500 N337 – Het Anem 

31 31,4 33,6 Vak 31: km 31,4 - 33,6 2200 Het Anem – Herxen 

32 33,6 35,4 Vak 32: km 33,6 - 35,4 1800 Herxen 

33 35,4 36,6 Vak 33: km 35,4 - 36,6 1400 Herxen – Fabrieksweg 

34 36,6 37,7 Vak 34: km 36,6 - 37,7 900 Windesheim 

35 37,7 37,9 Vak 35: km 37,7 - 37,9 200 Harculosepad 

36 37,9 38,9 Vak 36: km 37,9 - 38,9 1000 Harculo 

37 38,9 40,3 Vak 37: km 38,9 - 40,3 1400 Beekmanpad 

38 40,3 41,2 Vak 38: km 40,3 - 41,2 900 Oldeneelweg 

39 41,2 42,9 Vak 39: km 41,2 - 42,9 1700 Oldeneelweg – Schellerdijk 

40 42,9 44,2 Vak 40: km 42,9 - 44,2 1300 Schellerdijk 

41 44,2 45,5 Vak 41: km 44,2 - 45,5 1300 Het Engelse Werk 

IJ
ss

el
 

42 45,5 48,2 Vak 42: km 45,5 - 48,2 1000 Katerveerdijk – Spooldersluis 

43 46,5 48,5 Vak 43: km 46,5 - 48,5 1700 Spooldersluis – Rieteweg 

44 48,2 48,8 Vak 44: km 48,2 - 48,8 300 Rieteweg – Gasthuisdijk 

45 48,5 48,8 Vak 45: km 48,5 - 48,8 300 Gasthuisdijk – Keersluis Zwolle 

46 48,8 49,9 Vak 46: km 48,8 - 49,9 1100 Keersluis Zwolle – Coupure Leenman 

47 89,6 90,4 Vak 47: km 89,6 - 90,4 800 Coupure Leenman – Holtenbroekerdijk 

48 90,4 91,5 Vak 48: km 90,4 - 91,5 1100 Holtenbroekerdijk Z
w

ar
te

 W
a
te

r 

49 91,5 93,7 Vak 49: km 91,5 - 93,7 2200 Langenholterdijk 
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50 93,7 94,2 Vak 50: km 93,7 - 94,2 500 Langenholterdijk – Noorderkolk 

51 94,2 95,3 Vak 51: km 94,2 - 95,3 1100 Noorderkolk – Langenholterdijk 

52 95,3 95,7 Vak 52: km 95,3 - 95,7 400 Langenholterdijk - Kranenkolk 

53 95,7 97,1 Vak 53: km 95,7 - 97,1 1400 Kranenkolk – Agnietenplas 

54 97,1 98,0 Vak 54: km 97,1 – 98,0 900 Agnietenberg 

55 98,0 99,0 Vak 55: km 98,0 – 99,0 1000 Bruggenhoek 

56 99,0 100,4 Vak 56: km 99,0 - 100,4 1400 Berkum 

57 100,4 102,8 Vak 57: km 100,4 - 102,8 2400 Maatgravenweg 

58 102,8 103,0 Vak 58: km 102,8 – 103,0 200 Hooiweg 

59 103,0 106,2 Vak 59: km 103,0 - 106,2 3200 Vechterweerd 

60 106,2 107,0 Vak 60: km 106,2 – 107,0 800 Koepelallee 

61 107,0 108,2 Vak 61: km 107,0 - 108,2 1200 Koepelallee – Zuidelijke Vechtdijk 

62 108,2 108,6 Vak 62: km 108,2 - 108,6 400 Zuidelijke Vechtdijk 

63 108,6 109,8 Vak 63: km 108,6 - 109,8 1200 Zuidelijke Vechtdijk – Poppenallee 

64 109,8 110,6 Vak 64: km 109,8 - 110,6 800 Poppenallee 

65 110,6 113,5 Vak 65: km 110,6 - 113,5 2900 Rechterensedijk – Zuurgraven 

66 113,5 116,1 Vak 66: km 113,5 - 116,1 2600 Zuurgraven – Hessum 

67 116,1 118,2 Vak 67: km 116,1 - 118,2 2100 Hessum – Tolhuisweg 

68 118,2 118,6 Vak 68: km 118,2 - 118,6 400 Tolhuisweg – Vilsteren 

69 118,6 119,6 Vak 69: km 118,6 - 119,6 1000 Vilsteren west 

70 119,6 121,0 Vak 70: km 119,6 – 121,0 1400 Vilsteren oost 

71 121,0 122,4 Vak 71: km 121,0 - 122,4 1400 Vilsterseweg 

V
ec

h
t 

72 122,4 122,8 Vak 72: km 122,4 - 122,8 400 N348 
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Bijlage D Overzicht faalkansen 

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme per vak. Ook zijn de faalkansen per faalmechanisme op 
ringniveau getoond. 
 

Dijken Kunstwerken 

W
at

er
sy

st
ee

m
 

B
o
d
em

 d
ee

lg
eb

ie
d
en

 

R
in

g
d
ee

l 

D
ij
kt

ra
je

ct
en

 W
G

S
 

Vak of kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten 

Onder- en 

achterloops-

heid 

Constructief 

falen 

Totaal 

1
.1

 

1
.2

 

Vak 1: KM 0,0 tot KM 0,4 1/1.700 - - -   

1
.3

 

Vak 2: KM 2,1 tot KM 0,8 1/3.400 - - -   

1
.4

 

Vak 3: KM 2,4 tot KM 2,1  - - -   

1
.5

 

1
.6

 

Vak 4: KM 2,9 tot KM 2,4 1/2.100 - - -   

1
.6

 

Vak 5: KM 4,4 tot KM 2,9 1/6.800 - - -   

A
 

1
.7

 

Vak 6: KM 6,2 tot KM 4,2 1/1.700 - - <1/1.000.000   

S
ch

ip
b
ee

k 

1
.8

 

Vak 7: KM 6,9 tot KM 4,4 1/8.200 - 1/260.000 -   

2
.1

 

Vak 8: KM 7,4 tot KM 6,2 1/1.900 - <1/1.000.000 -   

Vak 9: KM 8,1 tot KM 8,7 1/2.100 - - -   

Vak 10: KM 8,7 tot KM 9,4 1/1.100 - - 1/23.000   

Coupure Hartenaasje - - - -   

2
.2

 

Bernhardsluis - - - -   

Vak 11: KM 9,4 tot KM 10,7 1/670 - - -   

2
.3

 

Coupure Welle Zandpoort - - - -   

IJ
ss

el
 

B
 

1
 

2
.4

 

Vak 12: KM 10,7 tot KM 11,5 1/1.200 - - 1/6.900   
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Dijken Kunstwerken 

W
at

er
sy

st
ee

m
 

B
o
d
em

 d
ee

lg
eb

ie
d
en

 

R
in

g
d
ee

l 

D
ij
kt

ra
je

ct
en

 W
G

S
 

Vak of kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten 

Onder- en 

achterloops-

heid 

Constructief 

falen 

Totaal 

Inlaat Noorderbergsingel - - - -   

Vak 13: KM 11,5 tot KM 12,7 1/1.900 - 1/570.000 -   

2
.5

 

Vak 14: KM 12,7 tot KM 13,0 1/1.900 - 1/480.000 -   

2
.6

 

Vak 15: KM 13,0 tot KM 14,2 1/4.000 - - -   

3
.1

 

Vak 16: KM 14,2 tot KM 14,8 1/3.900 - - -   

3
.2

 

Vak 17: KM 14,8 tot KM 15,4 1/7.200 - - -   

3
.2

 

3
.3

 

Vak 18: KM 15,4 tot KM 15,7 1/6.200 - - -   

Vak 19: KM 15,7 tot KM 16,4 1/6.300 - 1/3.100 -   

2
 

3
.4

 

Vak 20: KM 16,4 tot KM 18,4 1/3.100 - 1/1.600 -   

3
.5

 

Vak 21: KM 18,4 tot KM 20,5 1/3.200 - 1/850 -   

3
.6

 

Vak 22: KM 20,5 tot KM 21,8 1/38.000 - 1/8.300 -   

3
.7

 

Vak 23: KM 21,8 tot KM 22,6 1/6.000 - 1/1.500 <1/1.000.000   

3
.8

 

Vak 24: KM 22,6 tot KM 23,6 1/1.100 - 1/3.500 -   

3
.8

 

3
.9

 

Vak 25: KM 23,6 tot KM 24,4 1/1.300 - 1/1.000 -   

3
.9

 

3
.1

0
 

Vak 26: KM 24,4 tot KM 26,0 
1/740 - 1/440 - 

  

3
 

Vak 27: KM 26,0 tot KM 27,2 1/1.800 - - 1/14.000   

Vak 28: KM 27,2 tot KM 28,6 1/3.300 - 1/7.200 -   C
 

3
.1

0
 

Vak 29: KM 28,6 tot KM 29,9 1/4.300 - 1/290 1/330.000   4
 

3
.1

1
 

Vak 30: KM 29,9 tot KM 31,4 1/2.400 - - -   

IJ
ss

el
 

C
 

5
 

4
.1

 

Vak 31: KM 31,4 tot KM 33,6 1/3.800 - 1/310 -   
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Dijken Kunstwerken 

W
at

er
sy

st
ee

m
 

B
o
d
em

 d
ee

lg
eb

ie
d
en

 

R
in

g
d
ee

l 

D
ij
kt

ra
je

ct
en

 W
G

S
 

Vak of kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten 

Onder- en 

achterloops-

heid 

Constructief 

falen 

Totaal 

4
.2

 

Vak 32: KM 33,6 tot KM 35,4 1/3.800 - 1/11.000 -   

4
.3

 

4
.4

 

Vak 33: KM 35,4 tot KM 36,8 1/5.300 1/54000 1/1.200 -   

4
.4

 

Vak 34: KM 36,8 tot KM 37,7 1/610 - 1/2.200 -   

Vak 35: KM 37,7 tot KM 37,9 1/4.800 - - -   

Vak 36: KM 37,9 tot KM 38,9 1/7.700 - 1/2.800 1/140.000   4
.5

 

Vak 37: KM 38,9 tot KM 40,3 1/7.000 - - -   

4
.6

 

Vak 38: KM 40,3 tot KM 41,2 1/1.600 - 1/930 -   

Vak 39: KM 41,2 tot KM 42,9 1/1.100 - 1/780 1/19.000   

Vak 40: KM 42,9 tot KM 44,2 1/1.500 - 1/2.300 -   

Vak 41: KM 44,2 tot KM 45,3 1/1.600 - 1/86.000 -   

Katerveersluis - - - -   

6
 

4
.7

 

Gemaal Katerveer - - - -   

7
 

4
.7

 

4
.8

 

Vak 42: KM 45,3 tot KM 46,5 1/2.600 - 1/1.100 -   

Vak 43: KM 46,5 tot KM 48,2 1/2.600 - - -   

8
 

1
.1

 

Vak 44: KM 48,2 tot KM 48,5 1/18.000 - - -   

Vak 45: KM 48,5 tot KM 48,8 <1/1.000.000 - - -   

Z
w

. 
W

at
er

 

D
 

Vak 46: KM 48,8 tot KM 49,9 1/1.600 - - -   1
.2

 

Keersluis Zwolle - - - -   

Vak 47: KM 89,6 tot KM 90,6 1/13.000 - - -   

Coupure Leenman zuid - - - -   Z
w

ar
te

 

W
at

er
D

 

9
 

2
.1

 

Coupure Leenman noord - - - -   
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Dijken Kunstwerken 

W
at

er
sy

st
ee

m
 

B
o
d
em

 d
ee

lg
eb

ie
d
en

 

R
in

g
d
ee

l 

D
ij
kt

ra
je

ct
en

 W
G

S
 

Vak of kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten 

Onder- en 

achterloops-

heid 

Constructief 

falen 

Totaal 

Coupure Vulcaan - - - -   

Vak 48: KM 90,6 tot KM 91,5 1/10.000 - - <1/1.000.000   

2
.2

 

Vak 49: KM 91,5 tot KM 93,7 1/1.500 - - -   

Vak 50: KM 93,7 tot KM 94,2 <1/1.000.000 <1/1.000.000 - -   

Vak 51: KM 94,2 tot KM 95,3 1/5.900 - 1/11.000 1/29.000   2
.3

 

Gemaal Westerveld   

Vak 52: KM 95,3 tot KM 95,7 1/380.000 - 1/2.600 -   

2
.4

 

Vak 53: KM 95,7 tot KM 97,2 1/98.000 - 1/1.200 -   

2
.5

 

Vak 54: KM 97,2 tot KM 98,2 1/330.000 - 1/29.000 -   

2
.6

 

Vak 55: KM 98,2 tot KM 99,0 1/97.000 - - -   

1
0
 

2
.7

 

Vak 56: KM 99,0 tot KM 100,4 1/44.000 - - <1/1.000.000   

Vak 57: KM 100,4 tot KM 102,8 1/290.000 - - -   

Sluis Nieuw Verlaat   1
1
 

3
.1

 

Vak 58: KM 102,8 tot KM 103,0 <1/1.000.000 - - -   

3
.2

 

Vak 59: KM 103,0 tot KM 106,2 1/160.000 - - -   

3
.3

 

Vak 60: KM 106,2 tot KM 107,0 1/400.000 - - -   

Vak 61: KM 107,0 tot KM 108,2 1/100.000 - - <1/1.000.000   

V
ec

h
t 

3
.4

 

Inlaat Koepelallee   

3
.5

 

Vak 62: KM 108,2 tot KM 108,6 1/380.000 - - <1/1.000.000   

1
2
 

3
.6

 

3
.7

 

Vak 63: KM 108,6 tot KM 109,8 1/230.000 - 1/490 -   

V
ec

h
t 

E
 

1 3
 

3
.7

 

Vak 64: KM 109,8 tot KM 110,6 1/260.000 - - -   
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Dijken Kunstwerken 

W
at

er
sy

st
ee

m
 

B
o
d
em

 d
ee

lg
eb

ie
d
en

 

R
in

g
d
ee

l 

D
ij
kt

ra
je

ct
en

 W
G

S
 

Vak of kunstwerk Overloop en 

golfoverslag 

Macrostabiliteit 

binnenwaarts  

Opbarsten en 

piping  

Beschadiging 

bekleding en 

erosie 

dijklichaam 

Overloop 

golfoverslag 
Niet sluiten 

Onder- en 

achterloops-

heid 

Constructief 

falen 

Totaal 

4
.1

 

4
.2

 

Vak 65: KM 110,6 tot KM 113,5 1/4.000 - - -   

Vak 66: KM 113,5 tot KM 116,1 1/5.400 - - -   

Vak 67: KM 116,1 tot KM 118,1 - - - -   

Vak 68: KM 118,1 tot KM 118,6 1/38.000 - - -   

Vak 69: KM 118,6 tot KM 119,6 1/150.000 - - -   

4
.2

 

Vak 70: KM 119,6 tot KM 121,0 - - - -   

Vak 71: KM 121,0 tot KM 122,4 1/62.000 - - -   

Vak 72: KM 122,4 tot KM 122,8 1/73.000 1/13.000 1/2.400 -   

F 

4
.3

 

Gemaal Vilsteren   

Totaal   
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Bijlage E Overzicht resultaten derde toetsronde 
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Bijlage F Overstromingsscenario’s 

Falend ringdeel Nr Aantal 
door-
braken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 X   
2 1  X  
3 1   X 
4 1    X
5 1    X
6 1    X

Niet meegenomen in 
scenariodefinities 1 t/m 6 

7 1 X    
8 1 X    
9 1 X    
10 1 X   
11 1  X  
12 1   X 
13 1 

Niet meegenomen in 
scenariodefinities 7 t/m 13 

   X
14 2 X   X    
15 2 X   X    
16 2 X   X   
17 2 X    X  
18 2 X     X 
19 2 X      X
20 2  X  X    
21 2  X  X    
22 2  X  X   
23 2  X   X  
24 2  X    X 
25 2  X     X
26 2   X X    
27 2   X X    
28 2   X X   
29 2   X  X  
30 2   X   X 
31 2   X    X
32 2    X X    
33 2    X X    
34 2    X X   
35 2    X  X  
36 2    X   X 
37 2    X    X
38 2    X X    
39 2    X X    
40 2    X X   
41 2    X  X  
42 2    X   X 
43 2    X    X
44 2    X X    
45 2    X X    
46 2    X X   
47 2    X  X  
48 2    X   X 
49 2    X    X
50 2    X X    
51 2    X X    
52 2    X X   
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Falend ringdeel Nr Aantal 
door-
braken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

53 2    X X   
54 2    X  X  
55 2    X   X 

Tabel 25: Overzicht falende ringdelen per scenario. 
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Nr Aantal door-

braken 
Scenario-
kans  
(per jaar) 

Bijdrage (%) aan som 
scenario kansen 

Cumulatieve bijdrage (%) 
aan som scenario kansen 

5 1 1,41E-03 17,6 17,6 

4 1 1,67E-03 15,9 33,5 

3 1 2,29E-03 12,6 46,1 

12 1 2,90E-03 10,1 56,2 

2 1 3,19E-03 9,2 65,3 

1 1 9,18E-04 7,7 73,0 

9 1 5,71E-04 6,4 79,4 

6 1 8,94E-05 5,0 84,5 

10 1 1,16E-03 3,7 88,2 

13 1 6,71E-04 3,2 91,3 

7 1 4,01E-05 3,1 94,5 

8 1 1,84E-03 0,5 94,9 

11 1 5,75E-04 0,2 95,2 

42 2 2,44E-07 0,1 95,2 

36 2 1,77E-06 0,1 95,3 

30 2 2,98E-07 0,1 95,4 

40 2 2,33E-14 <0,1 95,4 

23 2 1,36E-06 <0,1 95,4 

34 2 6,14E-07 <0,1 95,5 

24 2 1,25E-07 <0,1 95,5 

21 2 4,95E-06 <0,1 95,5 

39 2 4,53E-06 <0,1 95,5 

33 2 3,92E-06 <0,1 95,6 

28 2 3,64E-06 <0,1 95,6 

27 2 3,36E-06 <0,1 95,6 

48 2 3,29E-06 <0,1 95,6 

43 2 3,25E-06 <0,1 95,6 

37 2 2,67E-06 <0,1 95,7 

25 2 2,26E-06 <0,1 95,7 

31 2 2,11E-06 <0,1 95,7 

54 2 2,09E-06 <0,1 95,7 

15 2 1,77E-06 <0,1 95,7 

22 2 1,72E-06 <0,1 95,7 

46 2 1,6E-06 <0,1 95,7 

18 2 1,36E-06 <0,1 95,7 

45 2 1,2E-06 <0,1 95,7 

52 2 9,42E-07 <0,1 95,7 

49 2 7,92E-07 <0,1 95,7 

51 2 7,64E-07 <0,1 95,7 

19 2 6,14E-07 <0,1 95,7 

55 2 4,88E-07 <0,1 95,8 

16 2 2,98E-07 <0,1 95,8 

14 2 2,44E-07 <0,1 95,8 

38 2 1,69E-07 <0,1 95,8 

32 2 1,49E-07 <0,1 95,8 

26 2 1,44E-07 <0,1 95,8 

20 2 1,25E-07 <0,1 95,8 

35 2 8,83E-08 <0,1 95,8 

44 2 7,15E-08 <0,1 95,8 

50 2 3,27E-08 <0,1 95,8 
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Nr Aantal door-
braken 

Scenario-
kans  
(per jaar) 

Bijdrage (%) aan som 
scenario kansen 

Cumulatieve bijdrage (%) 
aan som scenario kansen 

53 2 1,48E-08 <0,1 95,8 

41 2 4,26E-10 <0,1 95,8 

29 2 5,17E-12 <0,1 95,8 

47 2 1,33E-12 <0,1 95,8 

17 2 2,33E-14 <0,1 95,8 

Totaal 1,74E-02  

Tabel 26: Overzicht scenariokansen op volgorde (hoogste kans bovenaan). Nummering van de 
scenario’s in de eerste koloom is conform Tabel 25. 
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Bijlage G Kansen, gevolgen en risico’s per scenario 
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Bijlage H Gevoeligheidsanalyses 

Faalkansen per dijkvak na uitvoeren Ruimte voor de Rivier projecten: 

 Vak Toetsvak Waterstands-
correctie RvdR 
[m] 

Faalkans 
referentie 
situatie [per 
jaar] 

Faalkans vak 
inclusief RvdR [per 
jaar] 

1 0 - 2,1 -0,45 1/1.700 1/6.000 

2 2,1 - 2,4 -0,45 1/3.400 1/12.000 

3 2,4 - 2,9 -0,45   

4 2,9 - 4,4 -0,45 1/2.100 1/7.400 

5 4,4 - 6,2 -0,45 1/6.800 1/24.000 

6 6,2 - 6,9 -0,45 1/1.700 1/6.300 

S
ch

ip
b
ee

k 

7 6,9 - 7,4 -0,45 1/8.100 1/29.000 

8 7,4 - 8,1 -0,45 1/1.900 1/7.000 

9 8,1 - 8,7 -0,5 1/2.100 1/8.300 

10 8,7 - 9,4 -0,5 1/1.100 1/4.700 

11 9,4 - 10,7 -0,45 1/6.70 1/2.600 

12 10,7 - 11,5 -0,45 1/1.200 1/4.800 

13 11,5 - 12,7 -0,45 1/1.900 1/7.400 

14 12,7 - 13 -0,45 1/1.900 1/7.600 

15 13 - 14,2 -0,45 1/4.000 1/16.000 

16 14,2 - 14,8 -0,45 1/3.900 1/15.000 

17 14,8 - 15,4 -0,45 1/7.200 1/28.000 

18 15,4 - 15,7 -0,45 1/6.200 1/24.000 

19 15,7 - 16,4 -0,4 1/2.100 1/6.300 

20 16,4 - 18,4 -0,45 1/1.100 1/4.100 

21 18,4 - 20,5 -0,4 1/710 1/2.500 

22 20,5 - 21,8 -0,4 1/7.800 1/28.000 

23 21,8 - 22,6 -0,4 1/1.200 1/3.800 

24 22,6 - 24,2 -0,4 1/900 1/3.100 

25 24,2 - 24,8 -0,4 1/600 1/2.100 

26 24,8 - 26 -0,45 1/330 1/1.200 

27 26 - 27,2 -0,5 1/1.600 1/7.200 

28 27,2 - 28,6 -0,5 1/2.300 1/1.0000 

29 28,6 - 29,9 -0,45 1/280 1/850 

30 29,9 - 31,4 -0,4 1/2.400 1/7.900 

31 31,4 - 33,6 -0,4 1/300 1/930 

32 33,6 - 35,4 -0,35 1/3.000 1/8.900 

33 35,4 - 36,8 -0,4 1/1.000 1/3.100 

34 36,8 - 37,7 -0,35 1/490 1/1.500 

35 37,7 - 37,9 -0,35 1/4.800 1/14.000 

36 37,9 - 38,9 -0,4 1/2.200 1/7.100 

IJ
ss

el
 

37 38,9 - 40,3 -0,4 1/7.000 1/22.000 
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38 40,3 - 41,2 -0,4 1/630 1/2.100 

39 41,2 - 42,9 -0,4 1/500 1/1.500 

40 42,9 - 44,2 -0,4 1/950 1/3.000 

41 44,2 - 45,5 -0,4 1/1.600 1/5.200 

42 45,5 - 46,5 -0,4 1/790 1/2.400 

Overstromingskans dijkringgebied 53 >1/100 1/110 

 
 
Faalkansen per dijkvak bij HR2001: 

 Vak Dijkvak Waterstands-
correctie RvdR 
[m] 

Faalkans 
HR2006 [per 
jaar] 

Faalkans HR2001 
[per jaar] 

43 46,5 - 48,2 -0,35 1/2.600 1/43.000 

44 48,2 - 48,5 -0,35 1/18.000 1/360.000 

45 48,5 - 48,8 -0,35 1/>1.000.000 <1/1000.000 

46 48,8 - 49,9 -0,35 1/1.600 1/11.000 

47 89,6 - 90,4 -0,35 1/13.000 1/150.000 

48 90,4 - 91,5 -0,35 1/10.000 1/130.000 

49 91,5 - 93,7 -0,35 1/1.500 1/19.000 

50 93,7 - 94,2 -0,35 1/>1.000.000 <1/1.000.000 

51 94,2 - 95,3 -0,35 1/3.500 1/32.000 

Z
w

ar
te

 W
a
te

r 

52 95,3 - 95,7 -0,35 1/2.600 1/20.000 

53 95,7 - 97,1 -0,4 1/1.200 1/15.000 

54 97,1 - 98 -0,45 1/27.000 1/530.000 

55 98 - 99 -0,4 1/97.000 <1/1.000.000 

56 99 - 100,4 -0,35 1/44.000 1/850.000 

57 100,4 - 102,8 -0,5 1/290.000 <1/1000.000 

58 102,8 - 103 -0,4 1/>1.000.000 <1/1000.000 

59 103 - 106,2 -0,35 1/160.000 <1/1000.000 

60 106,2 - 107 -0,5 1/400.000 <1/1000.000 

61 107 - 108,2 -0,4 1/100.000 <1/1000.000 

62 108,2 - 108,6 -0,35 1/380.000 1/1.000.000 

63 108,6 - 109,8 -0,35 1/490 1/3.200 

64 109,8 - 110,6 -0,35 1/260.000 <1/1.000.000 

65 110,6 - 113,5 -0,5 1/4.000 1/140.000 

66 113,5 - 116,1 -0,5 1/5.400 1/220.000 

67 116,1 - 118,2 -0,5 - - 

68 118,2 - 118,6 -0,5 - - 

69 118,6 - 119,6 -0,5 - - 

70 119,6 - 121 -0,5 - - 

71 121 - 122,4 -0,5 1/62.000 <1/1.000.000 

V
ec

h
t 

72 122,4 - 122,8 -0,5 1/2.000 1/57.000 

Overstromingskans dijkringgebied 53 >1/100 1/68 
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Verbeterstappen afnemende meeropbrengst kansreductie: 

Stap 
verbeter-
maatregel 

Verbeterd dijkvak/ 
kunstwerk 

Maatgevend faalmechanisme 
Overstromingskans 

dijkring 
[per jaar] 

0   >1/100 

1 29 Opbarsten en piping >1/100 

2 31 Opbarsten en piping >1/100 

3 26 Opbarsten en piping >1/100 

4 63 Opbarsten en piping >1/100 

5 2 Coupures Welle Zandpoort Onder- en achterloopsheid >1/100 

6 Inlaat Noorderbergsingel Betrouwbaarheid Sluiting >1/100 

7 39 Opbarsten en piping 1/105 

8 21 Opbarsten en piping 1/110 

9 38 Opbarsten en piping 1/120 

10 25 Opbarsten en piping 1/130 

20 
10, 11, 12, 20, 23, 33, 34, 
40, 42, 53 

Overloop en 
golfoverslag/opbarsten en 
piping 

1/250 

40 

1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 24, 
27, 28, 30, 36, 41, 43, 46, 
49, 52, 72, Coupure 
Hartenaasje 

Overloop en 
golfoverslag/opbarsten en 
piping 

1/800 

50 
2, 15,16, 22, 32, 35, 51, 
65, Gemaal en schutsluis 
Katerveer 

Overloop en 
golfoverslag/opbarsten en 
piping/ onder- en 
achterloopsheid/constructief 
falen/ 

1/1.800 

60 
5, 7, 17, 18, 37, 44, 47, 48, 
66, Schutsluis Prins 
Bernhard 

Overloop en golfoverslag 1/5.600 

 
 
Verbeterstappen afnemende meeropbrengst risicoreductie: 

Stap 
verbeter-
maatregel 

Stap verbetermaatregel 
volgens rangschikking 
kansreductie 

Dijkvak (dominant 
faalmechanisme) 

Overstromingskans 

dijkring 
[per jaar] 

0   >1/100 

1 2 29 (opbarsten en piping) 1/280 

2 1 31 (opbarsten en piping) 1/300 

3 3 26 (opbarsten en piping) 1/330 

4 16 34 (overloop en golfoverslag) 1/490 

5 7 39 (opbarsten en piping) 1/500 

6 10 25 (opbarsten en piping) 1/600 

7 14 23 (opbarsten en piping)** 1/1200 

8 8 21 (opbarsten en piping) 1/710 

9 25 24 (overloop en golfoverslag) 1/900 

10 12 33 (opbarsten en piping) 1/1.000 
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Bijlage I Colofon 

 
Uitgegeven door  
Rijkswaterstaat WVL 
Projectbureau VNK2 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
T. 0320 298411 
 
Betrokken beheerder 
Waterschap Groot Salland 
Contactpersonen: 
Marieke Kaarsemaker 
Paul van Poorten 
Derk-Jan Sluiter 
 
Betrokken Provincie 
Provincie Overijssel 
Contactpersonen: 
Martijn van den Berg 
Mathijs Bos 
 
 
Projectteam dijkring 53 
Projectleider: 
Maurits van Dijk 
 
Begeleiding vanuit het projectbureau: 
Ruben Jongejan 
 
Projectteam: 
Nander van der Plicht 
Roelant van Dam 
Barbara Bouman 
Jochem van der Beek 
Jeroen Overman 
 
Kwaliteitsborging 
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de 
kwaliteitsborging van dit project. 
 
 



Kijk voor meer informatie op
www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837
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