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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 24: Land van Altena. Het detailniveau van
de uitgevoerde analyses is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het
verschaffen van een beeld van het overstromingsrisico.
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkring 24, dient het niet te
worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in VNK2
berekende overstromingskansen laten zich niet zondermeer vergelijken met de
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire
keringen veilig moeten kunnen keren.
Bij het tot stand komen van de resultaten spelen de provincie en de beheerder een
belangrijke rol. De provincie Noord-Brabant heeft de overstromingsberekeningen
uitgevoerd, die ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de
overstromingsscenario’s. De beheerder heeft 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. Daarnaast 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 (HWBP) worden geprioriteerd, aanvullende gegevens gerichter worden
ingewonnen en middelen en menskracht tijdens hoogwatersituaties optimaler worden
ingezet. Tenslotte vormen de resultaten van VNK2 input voor het Deltaprogramma en
de nieuwe normering.
VNK2 is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van
Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg, uitgevoerd door Rijkswaterstaat WVL
in nauwe samenwerking met waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en
ingenieursbureaus.
Graag wil ik alle betrokkenen bedanken voor de constructieve bijdrage en de plezierige
samenwerking.

Niels Roode
Projectmanager VNK2, Rijkswaterstaat WVL
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Managementsamenvatting
Wat is VNK2?
Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het project dat overstromingsrisico’s in
Nederland in kaart brengt. De rekenmethode van VNK2 maakt het mogelijk overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, wijze van
overstromen 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.
VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans van een dijkringgebied en brengt
de economische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s
in beeld. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing
volgens de Waterwet. De in VNK2 berekende overstromingskansen laten zich dan ook
niet zonder meer vergelijken met de wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van
de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten kunnen keren (paragraaf 1.3).
Voor u ligt de rapportage van de risicoanalyse van dijkringgebied 24 Land van Altena.
Overstromingsrisico
In dit rapport worden uitkomsten van twee verschillende risicoberekeningen
gepresenteerd (zie kader). Het actuele economische risico van dijkringgebied ligt
tussen de 3,6 en 17,5 miljoen euro per jaar en het actuele slachtofferrisico ligt tussen
de 0,09 en 0,55 slachtoffers per jaar voor respectievelijk situatie 1 (huidige
grondparameters) en situatie 2 (verwachting beheerder).
In de bepaling van het actuele overstromingsrisico van dijkringgebied 24 zijn de
ontwerpen meegenomen van de dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas in het kader
van Ruimte voor de Rivier (RvdR) en het hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP2), waaronder de dijkverbetering bij Jannezand. Het ontwerp van de
dijkverbetering Sleeuwijksedijk Werkendam (HWBP2) is ook meegenomen in de
risicoanalyse. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2015 afgerond.

In de derde toetsronde is een aantal dijkvakken in dijkring 24 afgekeurd op het faalmechanisme
macrostabiliteit binnenwaarts. Door het waterschap is geconcludeerd dat de basisgegevens van
de ondergrond verouderd zijn en daarom verworpen moeten worden. De gebruikte gegevens zijn
naar verwachting erg optimistisch. De betreffende dijkvakken zijn daarom afgekeurd in de derde
toetsronde. Er is geen aanvullend grondonderzoek uitgevoerd omdat het waterschap niet
verwachtte dat dit tot een ander oordeel zou leiden.
In deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de momenteel beschikbare ondergrondgegevens,
ondanks de bovengenoemde kanttekeningen bij deze gegevens. Nieuwe sterkteparameters
worden pas in de voorverkenning van het HWBP afgeleid. Het werken met een standaardparameterset is geen oplossing gebleken aangezien dit zou leiden tot onrealistisch grote
faalkansen. In VNK2 is daarom een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarin aangenomen
(hogere) faalkansen zijn gebruikt die aansluiten bij de verwachting van de beheerder.
In deze rapportage worden daarom steeds twee uitkomsten gepresenteerd:
•

Situatie 1 (huidige grondparameters) is het beeld dat volgt uit de VNK2-analyse op basis
van de ondergrondgegevens uit de derde toetsronde.

•

Situatie 2 (verwachting beheerder) is het beeld dat volgt uit de analyse waarbij voor
macrostabiliteit binnenwaarts (hogere) faalkansen zijn aangenomen die aansluiten bij de
verwachting van de beheerder.
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Het Lokaal Individueel Risico (LIR) is de kans dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen.
In situatie 1 (huidige grondparameters) is het LIR in het overgrote deel van het
dijkringgebied kleiner dan 10-5 per jaar, zie Figuur 1-1. In situatie 2 (verwachting
beheerder) is het LIR vrijwel overal groter dan 10-5. Bij het vaststellen van de nieuwe
normen wordt de eis gehanteerd dat het LIR kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar.

Figuur 1-1: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 24, links de situatie met de
berekende faalkansen voor situatie 1 (huidige grondparameters), rechts situatie 2
(verwachting beheerder).

Het economisch risico wordt gedomineerd door de kans op doorbraken nabij Genderen
(langs de Bergsche Maas), Woudrichem (langs de Boven-Merwede). Twee relatief
zwakke plekken in de dijkring liggen nabij Genderen in de zuidoostelijke punt van de
dijkring. Ondanks dat dit deel van de kering zwakker is dan het deel van de kering
nabij Woudrichem draagt het deel van de waterkering nabij Woudrichem (langs de
Boven-Merwede) meer bij aan het economisch- en slachtofferrisico. Bij een
overstroming vanuit de Maas zijn de gevolgen namelijk minder groot dan bij een
overstroming vanuit de Boven-Merwede.

Figuur 1-2: Economisch risico en slachtofferrisico voor een selectie van dijkringen, voor dijkring
24 zijn de getallen voor situatie 2 (verwachting beheerder) gepresenteerd.
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Het berekende risico voor dijkringgebied 24 is niet groot in relatie tot de berekende
overstromingsrisico’s voor andere dijkringgebieden in het rivierengebied. Ter duiding
van de overstromingsrisico’s van dijkringgebied 24 worden deze hieronder
gepresenteerd in relatie tot de resultaten voor andere dijkringen in Nederland. In
Figuur 1-2 zijn hiervoor de berekende risico’s weergegeven voor een selectie van
dijkringen in Nederland.
Handelingsperspectief
RvdR
Door de waterstandsdaling als gevolg van het uitvoeren van alle PKB Ruimte voor de
Rivier maatregelen in het rivierengebied nemen het economische risico en het
slachtofferrisico beide af met circa 25-40%. In het Lokaal Individueel Risico (LIR) is
een vergelijkbare (lichte) afname waarneembaar. Bovenstaande getallen zijn afgeleid
voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens), naar verwachting worden getallen van
dezelfde orde grootte berekend in het geval van situatie 2 (verwachting beheerder).
nHWBP
Bij de bepaling van het actuele overstromingsrisico van dijkringgebied 24 zijn de
ontwerpen meegenomen in het kader van Ruimte voor de Rivier (RvdR) en het tweede
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2). Als bovendien de geplande
versterkingen voor het deel van de dijkring dat op het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) staat worden meegenomen, neemt het risico
verder af. Omdat binnen het nHWBP onderzoek wordt gedaan naar de macrostabiliteit
van de dijken langs de Boven-Merwede zal het overstromingsrisico voor de situaties 1
en 2 na het nHWBP hetzelfde zijn. Het economisch risico bedraagt 2,0 miljoen euro per
jaar nadat de nHWBP-werkzaamheden zijn afgerond. Het slachtofferrisico bedraagt
dan 0,05 slachtoffers per jaar. In Figuur 1-3 is een overzicht gegeven van de VNK2
resultaten, de vakken die op het nHWBP staan en het veiligheidsoordeel uit de derde
toetsronde.
In situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) hebben de vakken aan de noordzijde van
de dijkring een kleine bijdrage aan de overstromingskans terwijl een deel hiervan wel
op het nHWBP staat. Dit betreft vooral vakken langs de Boven-Merwede die ten
aanzien van het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn afgekeurd. In
situatie 2 (verwachting beheerder) blijken deze vakken maatgevend. De analyse toont
aan dat gegevensinwinning van belang is. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in het
kader van de verkenningenfase van het nHWBP.
Eén van de maatgevende vakken volgens de VNK2-analyse staat (nog) niet op het
nHWBP. Dit betreft een vak nabij Genderen (dijkvak 24.LA562-570, zie Figuur 1-3).
Voor dit vak is een faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping berekend
van 1/1.200 per jaar. In de derde toetsronde is dit traject op “nader onderzoek nodig”
gezet. In de verlengde derde toetsronde is dit traject deels afgekeurd, dit vak is
ondertussen ook aangemeld. Wat dat betreft zijn de bevindingen van VNK2 en de
verlengde derde toetsronde in lijn met elkaar.
Een aantal vakken langs de Afgedamde Maas dat ten aanzien van opbarsten en piping
is afgekeurd, hoeft volgens de VNK2-analyses wellicht niet versterkt te worden. In de
toetsing is gerekend met relatief fijn zand en een laag kwelslootpeil. In de
faalkansanalyses van VNK2 is gerekend met meer realistische aannamen, die met de
beheerder zijn afgestemd, zoals bijvoorbeeld een opgezet slootpeil bij maatgevende
omstandigheden. Wellicht kan na de verkenningenfase een aantal vakken worden
afgevoerd van het nHWBP. Deze verwachting wordt door de beheerder gedeeld.
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Vakken afgekeurd ten aanzien van
macrostabiliteit, resultaten bevestigen
noodzaak grondonderzoek.

Werkendam (LA241LA245), staat op HWBP2,
verbeterde situatie
doorgerekend.
Dijkverbetering Steurgat
(LA271 – LA391 (A27)).
Wordt momenteel verbeterd
in het kader van RvdR en
HWBP2, verbeterde situatie
doorgerekend.

Verbeterde situatie
doorgerekend. Staat nog op
het nHWBP. Door waterschap
voorgefinancierd.

Vakken afgekeurd ten
aanzien van piping, in
VNK2 gerekend met
gunstigere uitgangspunten.

Genderen, maatgevende
dijkvak, niet op nHWBP.
Afgekeurd in de verlengde
derde toetsronde.

Figuur 1-3: Overzicht van de faalkans voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) uitgedrukt
als herhalingstijd (=1/faalkans), het veiligheidsoordeel uit de derde toetsronde
(eindoordeel) en de vakken die momenteel op het nHWBP staan.

Deltadeelprogramma Veiligheid (DPV)
Binnen het DPV worden overstromingskansnormen afgeleid en uitgewerkt op
dijktrajectniveau. Bij het afleiden van de normen per traject wordt gekeken naar drie
aspecten:
•
Lokaal Individueel Risico (LIR): het LIR in het dijkringgebied moet in bebouwd
gebied kleiner zijn dan 10-5 per jaar (basisveiligheidseis);
•
Kosten-baten: in een Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn de kosten
van dijkversterkingen afgewogen tegen de reductie van het overstromingsrisico;
•
Maatschappelijke ontwrichting (uitgedrukt als groepsrisico): de kans op grote
groepen slachtoffers mag niet te groot zijn.
In het project VNK2 is gekeken naar de benodigde verbeteringen om de dijkring te
laten voldoen aan het basisveiligheidsniveau van het LIR kleiner dan 10-5 per jaar en
de normen uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van het DPV [51]. Bij het
vaststellen van de benodigde verbeteringen is uitgegaan van de huidige situatie na
uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier (zowel dijkverbeteringen als
waterstandsdaling) en het HWBP2.
Met een relatief beperkte ingreep (zie paragraaf 7.4.2) kan het LIR voor het overige
deel van het dijkringgebied worden teruggebracht tot 10-5 per jaar (eventueel
benodigde maatregelen voor macrostabiliteit binnenwaarts daargelaten). De
verwachting van de beheerder is echter dat op basis van de voorverkenning
maatregelen voor macrostabiliteit binnenwaarts nodig zijn over een aanzienlijk deel
van de noordkant van dijkring 24.
De werkennormen (zie paragraaf 7.4.3) uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van
het DPV van januari 2014 zijn onnodig streng volgens de VNK2-analyse: de VNK2analyse toont aan dat aan de voorwaarde (LIR kleiner dan 10-5 per jaar) zal zijn
voldaan bij minder strenge normen dan is verondersteld in deze versie van de

4

technisch-inhoudelijke uitwerking van het DPV. De werknormen in de versie van maart
2014 komen beter overeen met de resultaten van de VNK2 analyse.
Standzekerheid hoge lijnelementen
In het dijkringgebied zijn diverse hoge lijnelementen aanwezig. Hieronder ook oude
dijken die niet meer in beheer zijn bij het waterschap. Deze zijn eerder uit beheer
genomen. Door de beheerder is daarom aangegeven dat de standzekerheid van deze
keringen onzeker is en dat de faalkansen van de hierin aanwezige coupures
vermoedelijk groot zijn. Uit de analyse van VNK2 blijkt dat de hoge lijnelementen van
ondergeschikt belang zijn voor het overstromingsrisico van het dijkringgebied als
geheel. Versterkingen van primaire keringen zullen een aanmerkelijk grotere invloed
op het overstromingsrisico hebben dan versterkingen van deze hoge lijnelementen.
Hierbij wordt opgemerkt dat er lokaal, nabij de hoge lijnelementen, verschillen in
bijvoorbeeld het lokaal individueel risico kunnen voorkomen. Het overstromingspatroon veranderd namelijk significant wanneer deze lijnelementen niet als standzeker
worden beschouwd. In het geval van standzekere binnendijken is er sprake van
opstuwing met hogere waterstanden en stijgsnelheden als gevolg. In het geval van
niet standzekere binnendijken overstroomt een groter deel van het dijkringgebied. Bij
een doorbraak vanuit ringdeel Pauluszand overstroomt bijvoorbeeld een groter deel
van de dijkring (maar de waterdiepte neemt af).
Systeemwerking
Bij overstromingen in dijkring 38 (Bommelerwaard) en het falen van de kering waar
dijkring 37 (Nederhemert) onderdeel van uitmaakt, kan dijkring 24 ook worden
getroffen door een overstroming. De invloed op het risico in dijkring 24 is relatief klein.
Wel verdient het aanbeveling om rekening te houden met systeemwerking bij het
ontwikkelen van nieuwe normen en bij het opstellen van plannen voor
rampenbeheersing.

5

Technische samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor dijkringgebied
24 Land van Altena in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2).
In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken en
wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze
resultaten berusten. De berekening van overstromingsrisico’s in VNK2 omvat de
volgende stappen:
De schematisatie van de dijkring
De primaire waterkering van de dijkring bestaat uit een aaneengesloten stelsel van
dijken en kunstwerken langs de rivieren de Boven-Merwede (noordzijde), het Steurgat
(westzijde) en de Bergsche Maas (zuidzijde). De dijkring wordt afgesloten door de
categorie c-kering langs de Afgedamde Maas (oostzijde). De totale lengte van de
primaire waterkeringen van dijkring 24 is 57,9 km, waarvan circa 46 km primaire
waterkering categorie a en circa 12 km categorie c. De dijkring is geheel in beheer bij
Waterschap Rivierenland.

Figuur 1-4: Primaire keringen dijkring 24 en aangrenzende dijkringen en verbindende waterkeringen (bron: Waterschap Rivierenland).

Ten behoeve van de faalkansberekeningen zijn de dijken van dijkring 24 Land van
Altena ingedeeld in 50 dijkvakken (Tabel 1-1). Daarnaast zijn van de 13 kunstwerken
in de dijkring, 9 kunstwerken gedetailleerd geanalyseerd. Er zijn geen faalkansen
berekend voor de faalmechanismen van de dijken en kunstwerken waarbij op
voorhand duidelijk was dat de faalkansbijdrage zeer gering zou zijn.
Dijken

Kunstwerken

Totale lengte (categorie a-kering)

46,3 km

Aantal dijkvakken

50

Gemiddelde lengte dijkvak

0,9 km

Totaal aantal kunstwerken

13

Aantal beschouwde kunstwerken

9

Tabel 1-1: De vakindeling van dijkring 24.
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De berekening van faalkansen
In deze risicoanalyse zijn alle dijkvakken en kunstwerken beschouwd. Echter, niet voor
alle vakken en kunstwerken zijn faalkansen berekend en/of meegenomen bij de bepaling van de overstromingskans. Voor alle dijkvakken is in ieder geval de faalkans van
het mechanisme overloop en golfoverslag berekend. Voor de overige faalmechanismen
is een selectie gemaakt van de zwakste vakken op basis van de derde toetsronde, een
veldbezoek en het inzicht van de beheerder.
Voor het faalmechanisme opbarsten en piping is aan de hand van de resultaten van de
derde toetsronde, beschikbare gegevens en conservatieve criteria ten aanzien van
benodigde kwelweglengtes een selectie gemaakt van de dijkvakken die mogelijk
bijdragen aan het overstromingsrisico. Voor de kunstwerken is met de resultaten van
de derde toetsronde en eenvoudige beoordelingen bepaald welke kunstwerken en
faalmechanismen mogelijk een significante bijdrage leveren aan de overstromingskans. Met de gekozen selectie van vakken en mechanismen ontstaat een representatief beeld van de faalkans en het overstromingsrisico van dijkringgebied 24.
Tabel 1-2 geeft een overzicht van de voor de berekening van de overstromingskans
beschouwde faalmechanismen, vakken en kunstwerken.
Het falen van een waterkering betekent dat deze haar waterkerende functie verliest en
dat als gevolg daarvan een overstroming plaatsvindt. In het rapport wordt hierbij
onderscheid gemaakt tussen twee verschillende situaties (zie kader hieronder).
In deze risicoanalyse is in eerste instantie uitgegaan van de beschikbare sterkte-parameters van
de ondergrond die zijn gebaseerd op grondonderzoek uit de jaren ’70. Hiervoor is gekozen
omdat deze parameters ook gebruikt zijn in derde toetsronde. De berekende faalkansen voor
het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn dan klein. Dit wijkt af van het
veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ uit de derde toetsronde op basis van dezelfde
parameterset maar andere schematisaties. De beheerder heeft destijds overwogen om nader
grondonderzoek uit te voeren. De verwachting was echter dat realistischere parameters een
slechter beeld van de ondergrond zouden leveren. Omdat het waterschap het niet mogelijk
achtte om tot goedkeuring te komen op basis van nader grondonderzoek, heeft de beheerder in
de derde toetsronde geen nader onderzoek uitgevoerd en de ondergrondparameters verworpen.
In VNK2 is naast berekeningen met de enige beschikbare set grondparameters een
gevoeligheidsanalyse gedaan met NEN-gegevens over de ondergrond, die ten opzichte van de
beschikbare parameterset conservatief zijn. De berekende faalkansen zijn in dat geval
onrealistisch groot. Vervolgens is een analyse gedaan met een hogere cohesie van de
ondergrond, waaruit blijkt dat de faalkansen zeer gevoelig zijn voor de (onbekende) cohesie.
Daarom is vervolgens een gevoeligheidsanalyse gedaan waarin is verondersteld dat de
waterkeringen bij een waterstand met een overschrijdingskans van 1/300 per jaar falen als
gevolg van macro instabiliteit. Deze kans is in overleg met VNK2 en de beheerder ingeschat op
basis van de verwachtingen van de beheerder en de waarnemingen bij hoogwater. Het risico is
dan significant groter dan in de schematisatie met de huidige grondparameters. Dit geeft aan
dat gegevensinwinning van belang is om een realistisch beeld van de ondergrond te verkrijgen.
In het kader van de verkenningenfase HWBP is deze gegevensinwinning voorzien. De VNK2analyses bevestigen dat dit zinvol is.
Door beide situaties naast elkaar te presenteren wordt inzicht gegeven in de bandbreedte van
de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkringgebied 24. De volgende situaties
worden gepresenteerd:
•

Situatie 1 (huidige grondparameters) is het beeld dat volgt uit de analyse waarbij gebruik
is gemaakt van de ondergrondgegevens uit de tweede en derde toetsronde.

•

Situatie 2 (verwachting beheerder) is het beeld dat volgt uit de analyse waarbij de kering
faalt als gevolg van macrostabiliteit binnenwaarts bij een waterstand met een
overschrijdingskans van 1/300 per jaar. Deze situatie sluit het best aan bij de
verwachtingen van de beheerder.
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Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijken

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping

Kunstwerken

Aantal
vakken/kunstwerken
50
4
18

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

6

Overloop en golfoverslag

1

Niet sluiten

9

Onder- en achterloopsheid

2

Constructief falen

0

Tabel 1-2: Beschouwde faalmechanismen en het aantal vakken/kunstwerken dat is
meegenomen bij de berekening van de overstromingskans.

Indien wordt uitgegaan van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) volgt uit de
combinatie van de faalkansen van de dijkvakken en de kunstwerken dat de
overstromingskans van de categorie a-kering gelijk is aan 1/390 per jaar. De
overstromingskans die hoort bij situatie 2 (verwachting beheerder) is 1/160 per jaar.
In beide situaties is uitgegaan van de situatie na uitvoering van de PKB Ruimte voor de
Rivier (alleen dijkverbeterende maatregelen) en na afronding van het HWBP2. Naar
verwachting worden deze werkzaamheden in 2015 afgerond.
In situatie 1 is het belangrijkste faalmechanisme is opbarsten en piping, de twee
beeldbepalende dijkvakken hebben beide een faalkans van 1/1.200 per jaar en liggen
nabij Genderen. In situatie 2 is het maatgevende faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts. Tabel 1-3 toont de berekende faalkansen per faalmechanisme voor
dijkring 24.
Type waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Kunstwerk

Overloop en golfoverslag
Niet sluiten
Onder- en achterloopsheid
Constructief falen

Overstromingskans

Faalkans (per jaar)
1/3.800
<1/300 - 1/420.000*
1/460
1/120.000
<1/1.000.000
1/3.900
1/310.000
n.v.t.
1/160 - 1/390*

Tabel 1-3: Berekende faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans op ringniveau.
* Zie kader op de vorige pagina, de ondergrens geldt voor situatie 2 (verwachting beheerder), de bovengrens
geldt voor situatie 1 (huidige grondparameters).

De berekening van scenariokansen
De provincie Noord-Brabant heeft dijkring 24 ten behoeve van de
overstromingsberekeningen ingedeeld in 6 ringdelen (Figuur 1-5). Bij de selectie van
de ringdelen is het uitgangspunt gehanteerd dat de gevolgen van een doorbraak in het
betreffende deel van de dijkring nagenoeg gelijk moeten zijn ongeacht de precieze
locatie van de doorbraak. Algemeen geldt dat ringdelen worden vastgesteld op basis
van het overstromingspatroon. Hierbij spelen discontinuïteiten in het dijkringgebied
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een grote rol, zoals regionale keringen of veranderingen in maaiveldhoogte. Wanneer
een doorbraaklocatie aan de andere kant van een discontinuïteit komt te liggen, kan
dit leiden tot een significant verschillend overstromingspatroon in het dijkringgebied.
Voor dijkring 24 is uitgegaan van geen ontlasten bij een dijkdoorbaak. Het gebied kan
namelijk vanuit drie buitenwateren overstromen: vanuit de Bergsche Maas, het
Steurgat en de Boven-Merwede/Afgedamde Maas. Een doorbraak langs de Bergsche
Maas (2 ringdelen) heeft geen invloed op de kans op een doorbraak langs het door
rivierafvoer gedomineerde deel van de Boven-Merwede (3 ringdelen) of op een
doorbraak langs het door stormopzet gedomineerde deel (Steurgat) en vice versa. Er
kunnen dus meervoudige doorbraken optreden.
Verondersteld is dat een doorbraak langs bijvoorbeeld de Boven-Merwede (3
ringdelen) ook niet zorgt voor ontlasting voor de overige ringdelen langs de BovenMerwede. Op deze manier zijn alle denkbare scenario’s, hoe onwaarschijnlijk deze
mogelijk ook zijn, beschouwd.

Figuur 1-5: Ringdelen dijkring 24.

In werkelijkheid kan, in enige mate, sprake zijn van ontlasten op de ringdelen die
langs hetzelfde belastingsysteem liggen. Echter, uit de resultaten van de in dit rapport
gepresenteerde analyse blijkt dat meervoudige doorbraken geen dominante bijdrage
leveren aan het economische risico en het slachtofferrisico. Hierdoor doet de gekozen
aanpak geen afbreuk aan het berekende economisch- of slachtofferrisico.
In totaal zijn volgens de aangehouden scenariodefinitie 63 verschillende
overstromingsscenario’s bepaald voor dijkringgebied 24.
De berekening van de gevolgen
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende belasting
condities: toetspeil minus 1 decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil en toetspeil plus 1
decimeringshoogte (tp+1d). In de overstromingsberekeningen is uitgegaan van de
standzekerheid van de regionale keringen en de overige hooggelegen lijnvormige
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elementen zoals spoorlijnen en rijkswegen (zie Figuur 4-2). De schade en
slachtofferaantallen zijn berekend met HIS-SSM. Voor de meervoudige doorbraken zijn
de overstromingskenmerken (waterdiepte, stroomsnelheid, stijgsnelheid) bepaald op
basis van de overstromingsberekeningen voor de enkelvoudige doorbraken.
De grootste economische schade bij de gedefinieerde scenario’s is 4,0 miljard euro,
het grootste aantal slachtoffers is ruim 1.000. De gemiddelde economische schade per
overstroming varieert van 1,4 tot 3,2 miljard euro (afhankelijk van de faalkansen voor
macrostabiliteit binnenwaarts), het gemiddelde aantal slachtoffers per overstroming
van 35 tot 122.
Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
Het risico is berekend door de kansen en gevolgen van de verschillende
overstromingsscenario’s te combineren. Bij de selectie van de
overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het
optreden van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk is. Als een scenario
naar verwachting pas optreedt bij een zeer hoge waterstand, is dus uitgegaan van een
overstromingsberekening die hoort bij een extreme waterstand. De waarden van de
belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de koppeling te maken met de
gevolgen van overstromings-scenario’s. Het ontwerppunt beschrijft de meest
waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het overstromingsscenario
optreedt. Voor elk ontwerppunt is de gevolgberekening geselecteerd die hoort bij het
eerstvolgende, ongunstiger gelegen peil, minimaal gelijk aan het toetspeil.
De berekening van het overstromingsrisico
Op basis van de combinaties van scenariokansen en gevolgen zijn de jaarlijkse verwachtingswaarden van economische schade en het aantal slachtoffers berekend. Het
actuele economische risico van dijkringgebied ligt tussen de 3,6 en 17,5 miljoen euro
per jaar en het actuele slachtofferrisico ligt tussen de 0,09 en 0,55 slachtoffers per
jaar voor respectievelijk situatie 1 (huidige grondparameters) en situatie 2
(verwachting beheerder). De resultaten van de overstromingsberekeningen zijn
samengevat in Tabel 1-4.
Schade

Slachtoffers

Verwachtingswaarde economische schade (€ per jaar)

3,6 – 17,5 miljoen

Gemiddelde economische schade per overstroming (€)

1,4 – 2,8 miljard

Economische schade bij het zwaarst
beschouwde scenario (€) (maximaal scenario)

4,0 miljard

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,09 – 0,55

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming

35 - 86

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarst
beschouwde scenario (maximaal scenario)

1.040

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

In een groot deel van het
dijkringgebied >1/10.000 per
jaar.

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

Vrijwel overal <1/100.000 per
jaar en lokaal >1/100.000 per
jaar (Situatie 1) – vrijwel
overal >1/100.000 per jaar
(situatie 2).

Tabel 1-4: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 24, de aangegeven range is
afhankelijk van het gekozen uitgangspunt voor macrostabiliteit binnenwaarts.

De jaarlijkse overschrijdingskansen van schade en slachtoffers zijn weergegeven in
FN- en FS-curven (respectievelijk Figuur 1-6 en Figuur 1-7). Deze curven beschrijven
de kansen op overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen of schades.
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Figuur 1-6: FS-curve voor dijkringgebied 24, de blauwe lijn is voor situatie 1 (huidige
grondparameters) en de oranje lijn is voor situatie 2 (verwachting beheerder).

Uit de FS-curve blijkt dat de kans op een schade van 900 miljoen euro gelijk is aan de
overstromingskans (=de kans op een overstroming ergens in het dijkringgebied) van
circa 1/160 tot 1/390 per jaar, zie Figuur 1-6 en Tabel 1-5. De maximale schade die
kan optreden is ongeveer gelijk aan 4 miljard euro. In dit geval is vrijwel het hele
dijkringgebied overstroomd. In Tabel 1-5 zijn ter illustratie enkele kenmerkende
punten uit Figuur 1-6 opgenomen.

Schade [miljoen euro]

Kans [per jaar] voor

Kans [per jaar] voor

situatie 1 (huidige

situatie 2 (verwachting

grondparameters)

beheerder)

>850

1/430

1/160

>3.000

1/1.700

1/250

>4.000

1/6.000

1/360

Tabel 1-5: Kans op economische schade, de aangegeven range is afhankelijk van het gekozen
uitgangspunt voor macrostabiliteit binnenwaarts.

Uit de FN-curve (samengevat in Tabel 1-6) blijkt dat in het ernstigste geval meer dan
duizend slachtoffers vallen, de kans hierop is echter klein (1/48.000 tot circa
<1/1.000.000 per jaar).
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Kans [per jaar] voor

Kans [per jaar] voor

situatie 1 (huidige

situatie 2 (verwachting

grondparameters)

beheerder)

>10

1/1.000

1/200

>100

1/6.900

1/650

>500

1/46.000

1/3.500

>1.000

<1/1.000.000

1/48.000

Slachtoffers [aantal]

Tabel 1-6: Kans op slachtoffer, de aangegeven range is afhankelijk van het gekozen uitgangspunt
voor macrostabiliteit binnenwaarts.

Figuur 1-7: FN-curve voor dijkringgebied 24, de blauwe lijn is voor situatie 1 (huidige
grondparameters) en de oranje lijn is voor situatie 2 (verwachting beheerder).

Het Lokaal Individueel Risico (LIR) is de kans dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen.
Het lokaal individueel risico is een risicomaat die een belangrijke rol speelt in de
nieuwe normering.
In het geval van situatie 1 (huidige grondparameters) is het lokaal individueel risico
vrijwel overal lager dan 1/100.000 per jaar, behalve in het noordelijke deel van het
dijkringgebied. Hier is op diverse plekken het lokaal individueel risico hoger dan
1/100.000 per jaar, zie Figuur 1-8. In een gedeelte van Woudrichem is het risico
groter dan 1/10.000 per jaar.
In situatie 2 (verwachting beheerder) is het lokaal individueel risico vrijwel overal
groter dan 1/100.000 per jaar. In het centrale deel van het dijkringgebied ligt het
maaiveld het laagst (lager dan NAP +0m), waardoor het lokaal individueel risico hier
het hoogst is. Na een dijkdoorbraak treden in dit gebied immers de grootste
waterdiepten op. In dit gebied bevinden zich nauwelijks woonkernen.
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Figuur 1-8: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 24, links de situatie met de
berekende faalkansen voor situatie 1 (huidige grondparameters), rechts situatie 2
(verwachting beheerder).

De invloed van dijkversterkende maatregelen
Deze analyses geven antwoord op de vraag welke inspanning nodig is om het
dijkringgebied op een substantieel hoger veiligheidsniveau te brengen. Daartoe wordt
stapsgewijs beoordeeld welke delen van de waterkering verbeterd moeten worden. Het
uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden voor het Hoogwaterschermingsprogramma 2 en het project Ruimte voor de Rivier zijn afgerond. In Tabel 1-7 is een
samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten van de analyses naar het
veiligheidsniveau van dijkringgebied 24.
Uitgangspunt voor onderstaande analyses is situatie 1 (huidige ondergrond-gegevens).
Bij onderstaande tabel en analyses wordt opgemerkt dat, in afwachting van het
grondonderzoek in het kader van de voorverkenning HWBP, het nog onduidelijk is of er
nog aanvullende maatregelen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts
nodig zullen zijn. De verwachting van de beheerder is dat op basis van de
voorverkenning maatregelen voor macrostabiliteit binnenwaarts nodig zijn over een
aanzienlijk deel van de noordkant van dijkring 24.
Aantal te

Overstro-

Economisch

Slachtoffer-

LIR kleiner

versterken vakken

mingskans

risico (per

risico (per

dan 10-5 per

(of kilometers?)

(per jaar)

jaar)

jaar)

jaar?

Uitgangssituatie*

0

1/390

3,6

0,09

nee

Na RvdR

0

1/490

2,7 (-25%)

0,06 (-30%)

nee

Na RvdR + 10 zwakste vakken

7,5 km + 2 KW

1/5.600

0,5

0,02

ja

Na RvdR + nHWBP

13,0 km

1/710

2,0

0,05

nee

1,8 km + 1 KW

1/540

2,0

0,04

ja

9,2 km + 3 KW

1/4.500

0,2

0,01

ja

Na RvdR + LIR <10
Na RvdR + DPV

-5

* Uitgangssituatie voor uitgevoerde analyses betreft situatie 1 (huidige ondergrondgegevens).

Tabel 1-7: Samenvatting resultaten analyses naar het veiligheidsniveau van DR24.

Effect waterstandsverlagende maatregelen Ruimte voor de Rivier
De waterstandsverlaging zoals vastgesteld in de PKB Ruimte voor de Rivier lijkt op
basis van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse onvoldoende om de dijken naar een
substantieel hoger veiligheidsniveau te brengen. Het Lokaal Individueel Risico is in met
name in de stedelijke gebieden van Werkendam en Woudrichem nog groter dan 10-5
per jaar. De overstromingskans van het gehele dijkringgebied neemt door RvdR af tot
ca. 1/500 tot 1/600 per jaar.
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Effect dijkversterkende maatregelen tien zwakste dijkvakken
In de risicoanalyse is ook het effect van de verbetering van de tien zwakste dijkvakken
beschouwd. Daarbij is aangenomen dat de vakken dusdanig worden versterkt dat hun
faalkansen verwaarloosbaar klein worden ten opzichte van de overige vakken. De
risico’s nemen door deze versterkingen, in combinatie met de waterstandsverlagende
maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier, sterk af.
nHWBP maatregelen
In de bepaling van het actuele overstromingsrisico van dijkringgebied 24 zijn de
ontwerpen meegenomen van de dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas in het kader
van Ruimte voor de Rivier (RvdR) en het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP2). Als bovendien de geplande versterkingen voor het deel van de dijkring dat
op het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) staat worden beschouwd,
neemt het risico verder af. Voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) is berekend
dat het economisch risico 2,0 miljoen euro per jaar bedraagt nadat de nHWBP
werkzaamheden zijn afgerond. Het slachtofferrisico bedraagt dan 0,05 slachtoffers per
jaar. Omdat binnen het nHWBP onderzoek wordt gedaan naar de macrostabiliteit van
de dijken langs de Boven-Merwede zal het overstromingsrisico voor de situaties 1 en 2
na uitvoering van nHWBP-maatregelen hetzelfde zijn. In Figuur 1-3 in de
managementsamenvatting is een overzicht gegeven van de VNK2 resultaten, de
vakken die op het nHWBP staan en het veiligheidsoordeel uit de derde toetsronde.
Volgens de VNK2-resultaten (situatie 1 huidige ondergrondgegevens) hebben de
vakken aan de noordzijde van de dijkring een kleine bijdrage aan de overstromingskans terwijl een deel hiervan wel op het nHWBP staat. Dit betreft vooral vakken langs
de Boven-Merwede die ten aanzien van het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts zijn afgekeurd. In situatie 2 (verwachting beheerder) zijn deze vakken
maatgevend. De analyse toont aan dat gegevensinwinning van belang is. Dit
onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van de verkenningenfase HWBP.
Eén van de maatgevende vakken volgens de VNK2-analyse staat (nog) niet op het
nHWBP. Dit betreft een vak nabij Genderen (dijkvak 24.LA562-570, zie Figuur 1-3).
Voor dit vak is een faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping berekend
van 1/1.200 per jaar. In de derde toetsronde is dit traject op “nader onderzoek nodig”
gezet. In de verlengde derde toetsronde is dit traject deels afgekeurd. Wat dat betreft
zijn de bevindingen van VNK2 en de verlengde derde toetsronde in lijn met elkaar.
Een aantal vakken langs de Afgedamde Maas dat ten aanzien van opbarsten en piping
is afgekeurd, hoeft volgens de VNK2-analyses wellicht niet versterkt te worden. In de
toetsing is gerekend met relatief fijn zand en een laag kwelslootpeil. In de
faalkansanalyses van VNK2 is gerekend met meer realistische aannamen, die met de
beheerder zijn afgestemd, zoals bijvoorbeeld een opgezet slootpeil bij maatgevende
omstandigheden. Vermoedelijk kan na de verkenningenfase een aantal vakken worden
afgevoerd van het nHWBP. Deze verwachting wordt door de beheerder gedeeld.
Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltadeelprogramma Veiligheid
Binnen het DPV worden overstromingskansnormen ontwikkeld en uitgewerkt op
dijktrajectniveau. Bij het afleiden van de normen per traject wordt gekeken naar drie
aspecten:
•
Lokaal Individueel Risico (LIR): het LIR in het dijkringgebied moet in bebouwd
gebied kleiner zijn dan 10-5 per jaar (basisveiligheidseis);
•
Kosten-baten: in een Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn de kosten
van dijkversterkingen afgewogen tegen de reductie van het overstromingsrisico;
•
Maatschappelijke ontwrichting (uitgedrukt als groepsrisico): de kans op grote
groepen slachtoffers mag niet te groot zijn.
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In het project VNK2 is gekeken naar de benodigde verbeteringen om het
dijkringgebied te laten voldoen aan het basisveiligheidsniveau van 10-5 per jaar en de
normen uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van het DPV [51]. Bij het vaststellen
van de benodigde verbeteringen is uitgegaan van de situatie na uitvoering van het
project Ruimte voor de Rivier (zowel dijkverbeteringen als waterstandsdaling) en het
HWBP2. Voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) geldt dat het LIR na uitvoering
van de Ruimte voor de Rivier maatregelen in het overgrote deel van dijkringgebied al
kleiner is dan 10-5 per jaar. Voor situatie 2 (verwachting beheerder) moeten ook de
macrostabiliteit van enkele vakken worden verbeterd.
Met een relatief beperkte ingreep (zie paragraaf 7.4.2) in de waterkering kan het LIR
voor het overige deel van het dijkringgebied worden teruggebracht tot 10-5 per jaar
(eventueel benodigde maatregelen voor macrostabiliteit binnenwaarts daargelaten).
De werknormen (zie paragraaf 7.4.3) uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van het
DPV van januari 2014 zijn onnodig streng volgens de VNK2-analyse: de VNK2-analyse
toont aan dat aan de voorwaarde “LIR kleiner dan 10-5 per jaar“ zal zijn voldaan bij
minder strenge normen dan is verondersteld in deze versie van de technischinhoudelijke uitwerking van het DPV. De werkennormen in de versie van maart 2014
komt beter overeen met de resultaten van de VNK2 analyse.
De invloed van de aanname standzekerheid hoge lijnelementen
In het dijkringgebied zijn diverse hoge lijnelementen aanwezig. Hieronder ook oude
dijken die niet meer in beheer zijn bij het waterschap. Deze zijn eerder uit beheer
genomen. Door de beheerder is daarom aangegeven dat de standzekerheid van deze
keringen onzeker is en dat de faalkansen van de hierin aanwezige coupures
vermoedelijk groot zijn. Uit de analyse van VNK2 blijkt dat de hoge lijnelementen van
ondergeschikt belang zijn voor het overstromingsrisico van het dijkringgebied als
geheel. Versterkingen van primaire keringen zullen een aanmerkelijk grotere invloed
op het overstromingsrisico hebben dan versterkingen van deze hoge lijnelementen.
Hierbij wordt opgemerkt dat er lokaal, nabij de hoge lijnelementen, verschillen in
bijvoorbeeld het lokaal individueel risico kunnen voorkomen. Het overstromingspatroon veranderd namelijk significant wanneer deze lijnelementen niet als standzeker
worden beschouwd. In het geval van standzekere binnendijken is er sprake van
opstuwing met hogere waterstanden en stijgsnelheden als gevolg. In het geval van
niet standzekere binnendijken overstroomt een groter deel van het dijkringgebied. Bij
een doorbraak vanuit ringdeel Pauluszand overstroomt bijvoorbeeld een groter deel
van de dijkring (maar de waterdiepte neemt af).
Systeemwerking: overstroming vanuit DR37/DR38
Binnen het project VNK2 worden alleen de categorie a-keringen, de dijken die direct
buitenwater keren, beschouwd. Dijkringgebied 24 wordt echter ook beschermd door de
categorie c-keringen langs de afgedamde Maas. Deze keringen keren pas hoge
waterstanden nadat er een dijkdoorbraak in dijkring 37 of 38 heeft plaatsgevonden.
Uit overstromingsberekeningen van dijkring 38 is gebleken dat de categorie c-kering
langs de Afgedamde Maas te laag is. Een overstroming van dijkringgebied 24 vanuit
dijkringgebieden 37 en 38 is dus een reële mogelijkheid.
De gevoeligheidsberekeningen tonen aan dat de toename van de overstromingskans
en het overstromingsrisico door toedoen van een overstroming vanuit dijkringgebied
37 of 38 zeer beperkt is.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart
Na de watersnoodramp van 1953 zijn 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 reductie 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), thans 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 PICASOstudie is Veiligheid Nederland in Kaart (VNK1) uitgevoerd en zijn wederom verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In 2006 is vervolgens het project VNK2 van
start gegaan. In VNK2 wordt het overstromingsrisico in Nederland in beeld gebracht.
De inzichten die daarbij worden opgedaan zijn van grote waarde voor de bescherming
van Nederland tegen overstromingen.

1.2

Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart
Het project VNK2 wordt uitgevoerd door RWS Waterdienst in opdracht van het Directoraat Generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie
van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal overleg (IPO). Voor de uitvoering van
de feitelijke berekeningen is het Projectbureau VNK2 opgericht. Het Projectbureau
werkt samen met waterschappen en provincies, en wordt daarbij ondersteund door
ingenieursbureaus. Door kennisinstituten wordt bijgedragen aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het analyse-instrumentarium. Het ENW
controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de analyses en rapportages.
In het project VNK2 worden de kansen op en de gevolgen van overstromingen per
dijkring berekend. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van waterkeringen (en mogelijk hooggelegen gronden) waarmee het omsloten gebied (het dijkringgebied) tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal zijn er in Nederland 57 van
dit type dijkringen. Dijkringen 23 (Biesbosch; wordt grotendeels ontpolderd) en 33
(Kreekrakpolder; uitsluitend categorie c-keringen) worden in VNK2 niet beschouwd.
Daarnaast zijn er sinds de uitvoering van de Maaswerken 46 nieuwe dijkringgebieden
(Maaskaden). Het project VNK2 voert de berekeningen van de overstromingskansen
en –gevolgen uit voor 55 dijkringgebieden en 3 Maaskaden.
VNK2 verschaft inzicht in de betrouwbaarheid van de waterkeringen, identificeert de
zwakke plekken, berekent het overstromingsrisico en geeft mogelijkheden aan om het
risico te reduceren. VNK2 levert zo 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 dijkringgebied 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 dijkringgebied 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. De overschrijdingskans is gedefinieerd per dijkvak. Als bij een toetsing in het
kader van de Waterwet wordt berekend of een waterkering het toetspeil veilig kan
keren, wordt ieder dijkvak apart bekeken.
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 vele mogelijke doorbraakscenario’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
[1] en de achtergrondrapporten [2][26]. In Figuur 1-1 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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Kansenspoor

Gevolgenspoor

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

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

Vak 1

Ringdeel 2
Vak 3

Vak 5

Ringdeel 1
Vak 4

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

Faalkans per
faalmechanisme

Faalkans per
vak

1

Overloop
KansOver,1

Piping
KansPip,1

Kans1

2

KansOver,2

KansPip,2

Kans2

3

KansOver,3

KansPip,3

Kans3

4
5

KansOver,4
KansOver,5

KansPip,4
KansPip,5

Kans4
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.
Stap 3
Bereken scenariokansen door op basis van de
kansen per vak te berekenen wat de kans is
dat er in bijv. ringdelen 1 en 2 tegelijk een
bres optreedt. De scenariokansen zijn nodig
om de koppeling tussen kansen en gevolgen te
kunnen maken.
Scenario

Scenariokans

1

Kans1

2

Kans2

3
Som

Kans3
Kans

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

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

Scenario 1 (zie stap 3)

Scenario 2 (zie stap 3)

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

Ringdeel 1

Ringdeel 2

1

Faalt

Faalt niet

2
3

Faalt niet
Faalt

Faalt
Faalt

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

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

Schade

Slachtoffers

1

E1

N1

2
3

E2
E3

N2
N3

Risicoberekening
Bereken op basis van de scenariokansen- en gevolgen per scenario de verwachtingswaarden van de schade
en het aantal slachtoffers.
Scenario
Scenariokans x Schade
Scenariokans x Slachtoffers
Een verwachtingswaarde is
een gewogen gemiddelde
1
Kans1 x E1
Kans1 x N1
van alle mogelijke
2
Kans2 x E2
Kans2 x N2
uitkomsten, met als
3
Kans3 x E3
Kans3 x N3
gewichten de kansen op die
Som
Verwachtingswaarde schade
Verwachtingswaarde slachtofferaantal
waarden.
Figuur 1-1: De rekenmethode van VNK2.
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering
(Figuur 1-2). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen
waarop deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze
verschillende wijzen van falen worden faalmechanismen genoemd. De
overstromingskans wordt berekend door het combineren van alle faalkansen per
faalmechanisme voor alle vakken. 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.

Figuur 1-2: De dijkring als een keten met verschillende schakels.

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en sterkteeigenschappen 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 faalmechanisme kan de kans
worden berekend dat ergens in een ringdeel een vak of kunstwerk faalt en een bres
ontstaat.
Een overstroming kan ontstaan door een bres in één of meerdere ringdelen. Alle mogelijke combinaties van falende en niet falende ringdelen (overstromingsscenario’s)
vormen samen de scenarioset. Voor elk overstromingsscenario wordt de scenariokans
berekend. Door sommatie van alle scenariokansen wordt de overstromingskans 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 de vele mogelijke (combinaties van) doorbraken ook
de gevolgen te bepalen.
Door de provincie Noord-Brabant is 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. 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
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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 24 is beschreven in voorliggend dijkringrapport. Het
dijkringrapport is geschreven op basis van twee onderliggende rapporten, het
achtergrondrapport Dijken (a-keringen) [2] en het overall rapport kunstwerken [26].
Het overall rapport kunstwerken is geschreven op basis van de achtergrondrapporten
die voor een selectie van kunstwerken zijn opgesteld (zie Figuur 1-3).
Hoofdrapport

Achtergrondrapport
Dijken [2]

Overall rapport
Kunstwerken [26]

Achtergrondrapport kw 1
Achtergrondrapport kw 2
Achtergrondrapport kw 3

Figuur 1-3: Schematisatie overzicht rapporten.

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het dijkringgebied opgenomen. Er wordt in dit
hoofdstuk onderzeeër ingegaan op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem
en de ligging van de primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de
dijken in vakken besproken en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de
kunstwerken waarvoor in VNK2 betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd.
In hoofdstuk 3 worden de berekende faalkansen per dijkvak/kunstwerk en faalmechanisme getoond en besproken, na een korte toelichting op de beschouwde en nietbeschouwde faalmechanismen. De vakken met de grootste faalkansen zijn uitgelicht.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen
besproken. 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 de scenariokansberekeningen. Ook wordt een
toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en meervoudige
doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico en
het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld.
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd.
Deze geven inzicht in het effect van waterstandsverlagende en dijkversterkende maatregelen op het berekende overstromingsrisico. Ook geven zij aan wat de invloed is van
belangrijke uitgangspunten op de omvang van het berekende overstromingsrisico.
In hoofdstuk 8 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor de categorie
A-kering van dijkringgebied 24. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het
waarborgen en verder vergroten van de overstromingsveiligheid.

21

2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk worden eerst de gebiedskenmerken van dijkringgebied 24 besproken,
inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt de
onderverdeling van de waterkering in vakken beschreven en wordt toegelicht welke
kunstwerken zijn geselecteerd voor een gedetailleerde faalkansanalyse.
2.1

Beschrijving dijkringgebied 24: Land van Altena

2.1.1

Algemene kenmerken
Dijkringgebied 24 (Land van Altena) ligt in de provincie Noord-Brabant. Aan de noordzijde wordt het dijkringgebied begrensd door de Boven-Merwede, aan de oostzijde
door de Afgedamde Maas, aan de zuidzijde door de Bergsche Maas en aan de westzijde
door de Biesbosch met het Steurgat en het Gat van het Zand (Figuur 2-1). De dijkring
dient volgens de Waterwet waterstanden veilig te kunnen keren die een gemiddelde
overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar hebben, dit is ook de huidige wettelijke norm
voor dijkringgebied 24.
De totale lengte van de primaire waterkeringen van dijkring 24 is 57,9 km, waarvan
circa 46 km primaire waterkering van categorie a en circa 12 km primaire kering van
categorie c. De primaire waterkeringen van de categorie c betreffen de waterkeringen
langs de Afgedamde Maas (Figuur 2-1). In de dijken van dijkring 24 liggen een aantal
kunstwerken die onderdeel zijn van de primaire waterkeringen van de dijkring. Zowel
de dijken als de kunstwerken zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland.

Figuur 2-1: Topografie en waterkeringen dijkringgebied 24.

In het dijkringgebied liggen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Het
dijkringgebied heeft een oppervlakte van circa 16.500 ha [4] en telt circa 50.000
inwoners [5]. Een groot deel van het gebied wordt gekenmerkt door grasland en ak-
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kerbouw, met fruitteelt en boomteelt op de oeverwallen en tuinbouw op de stroomruggen. Het gebied wordt doorsneden door de rijksweg A27 en enkele provinciale wegen.
Het dijkringgebied Land van Altena bestaat uit diverse deelstroomgebieden: de Oostwaard en het Land van Heusden en Altena. Deze eenheden (of zelfs delen hiervan) waren tot enkele decennia terug nog zelfstandige waterschappen. Ze zijn in de loop van
de tijd opgegaan in steeds grotere eenheden om uiteindelijk in 2005 op te gaan in
Waterschap Rivierenland. Deze eenheden hebben echter hun eigen karakteristieken en
zijn nog goed herkenbaar aan de hand van de oude grenzen gevormd door dijken,
kades en waterlichamen. In paragraaf 2.1.6 wordt nader op de verschillende
deelstroomgebieden ingegaan.
2.1.2

Geomorfologie en bodemopbouw
De opbouw van de ondergrond en de onzekerheden daaromtrent hebben een grote invloed op de berekende faalkansen voor de faalmechanismen waarbij de sterkte-eigenschappen van de ondergrond van belang zijn, zoals de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping (paragraaf 3.2). Op basis van de geologische
ontstaansgeschiedenis van het gebied kan de opbouw van de ondergrond worden
verklaard. Tevens kan op basis van de ontstaansgeschiedenis worden verklaard
waarom de grondeigenschappen ruimtelijk variëren.
Het dijkringgebied Land van Altena vormt de overgang tussen het rivierengebied met
de typische rivierklei en enkele rivierduinen en het westelijk zeekleigebied met zware
zeeklei. Grofweg bestaat de bodem ten westen van de lijn Dussen – Almkerk uit zeekleigronden en ten oosten van deze lijn uit rivierkleigronden. In het midden van het
gebied bevindt zich een gebied met veengrond en in het noorden, met name rond
Sleeuwijk, bevindt zich nog fijn zand. De ondiepe bodem bestaat echter overwegend
uit klei [6].
Zeekleigebied
De zeekleigronden bestaan uit zavel- en kleigronden op jong rivierzand. Tijdens de
Sint-Elisabethsvloed van 1421 (zie ook paragraaf 2.2.1) en de periode daarna is vanuit
de Waal en Merwede een dik pakket rivierzand afgezet. Nadien zijn deze zanden door
de getijdenbeweging vanuit het westen met een meer of minder dikke laag zavel en
klei afgedekt. Door diepe grondbewerking en door materiaal uit de sloten bevatten de
gronden enig zand in de bovengrond. Ze voelen daardoor ‘scherp’ aan. Vroeger werd
een gedeelte van deze gronden bij hoge vloed overstroomd. Om deze reden staan
sommige boerderijen nu op een lokale verhoging. Na de afsluiting van het Haringvliet
is de getijdendynamiek in dit gebied sterk afgenomen [6].
Rivierkleigebied (Oeverwallen, stroomruggen en kommen)
Het rivierkleigebied wordt getypeerd door de opbouw van de bodem. De rivierkleigronden in dijkringgebied 24 bestaan uit poldervaaggronden en drechtvaaggronden.
Rivierkleigronden bestaan uit hogere stroomruggronden met daartussen diepere
kommen met kleiafzettingen. Langs de rivieren bevinden zich oever- en overslaggronden. De komgronden bestaan uit zware klei. Tussen de stroomruggronden en de
komgronden liggen de overgangsgronden. De overgangsgronden zijn deels door zware
klei overdekte stroomruggen en deels door zavel of lichte klei overdekte komgebieden
[6].
De ondiepe ondergrond is opgebouwd uit afwisselend klei- en zandlagen. De bovenste
bodemlaag (de ‘deklaag’) bestaat veelal uit kleiige afzettingen waarbij lokaal de zandlaag door de deklaag heen tot maaiveld reikt. Als gevolg van een verschil in klink van
deze bodemsoorten, zijn hoogteverschillen in het landschap ontstaan. Door de lage
ligging en het bodemtype van de komgronden is de ontwatering beperkt, waardoor
lokaal veen is gevormd. Bij verlegging en afsnijding van vroegere rivierlopen zijn oude
komgronden doorsneden en nieuwe oeverwallen opgebouwd. Deze opeenvolging van
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sedimentatie resulteerde in een bodemopbouw met het afwisselend voorkomen van
zand, klei en veen [7].

Figuur 2-2: Principe doorsnede Waal- en Maasdijken [7].

Direct langs de rivieren bevinden zich de oeverwallen (Figuur 2-2). Oeverwallen zijn
relatief afwisselende landschappen met onder meer akkers en boomgaarden. Dit wordt
verklaard door de lange bewoningsgeschiedenis, de grote hoogteverschillen en de
zandige samenstelling van de ondergrond. Kommen zijn de laagtes achter de
oeverwallen. Veelal zijn het vlakke stukken land die drassig zijn omdat ze laag liggen.
Vandaag de dag bevinden zich hier vooral weilanden. In de kommen zijn van oudsher
nauwelijks dorpen en steden gebouwd. Op plaatsen waar dijkdoorbraken hebben
plaatsgevonden, zijn wielen ontstaan en overslaggronden afgezet [7].
De stroomruggronden, Biesheuvelsche stroomrug en Dussense stroomrug, bestaan uit
zavel en lichte klei. De Biesheuvelsche stroomrug is overdekt door een dunne laag
zoete getijdenafzetting die is gesedimenteerd na de Sint-Elisabethsvloed. De stroomruggen zijn in het huidige landschap nog zichtbaar als relatief hoog gelegen gebieden.
Deze zandbanen/stroomruggen hebben een sterke invloed op het waterhuishoudkundige systeem (zie ook paragrafen 2.1.5 en 2.1.6) [6] [7].
2.1.3

Grondgebruik en infrastructuur
Het dijkringgebied heeft een oppervlakte van circa 16.500 ha. Meer dan de helft is in
gebruik als cultuurgrond (akkerbouw 5.400 ha, grasland 3.000 ha, tuinbouw 1.000 ha)
en stedelijk gebied (2.100 ha). Het oppervlakte natuur, bos en water bedraagt circa
5.000 ha [4][8]. Het huidige grondgebruik binnen het dijkringgebied is nog steeds
sterk verbonden met de grondsoort en de hydrologische omstandigheden (paragraaf
2.1.6). In het westelijk deel van het Land van Heusden en Altena en de Oostwaard domineert bouwland als grondgebruik mede door de aanwezigheid van de
zeekleigronden. Het oostelijk deel van het Land van Heusden en Altena bestaat uit
rivierkleigronden waar vooral grasland voorkomt, met name in de lager gelegen relatief natte komgronden. Op de hoger gelegen stroomruggen (waar het zand dicht aan
maaiveld aanwezig is) en oeverwallen bestaat het grondgebruik voornamelijk uit
fruitteelt, boomteelt, tuinbouw en bouwland. In het centrale deel liggen de
natuurgebieden Het Pompveld en De Kornse Boezem [8].
Vanwege de relatief hoge ligging van de stroomruggen en oeverwallen waren dit de
aangewezen gebieden voor bewoning. De stedelijk kernen liggen dan ook aan de rand
van het dijkringgebied op de hogere oeverwallen of op enkele in het gebied
voorkomende rivierduinen. De grootste kernen zijn Werkendam, Sleeuwijk en Wijk en
Aalburg. Karakteristiek is ook het oude riviertje De Alm dat nu hoog in het landschap
ligt vanwege de daling van de omliggende kleigronden [8].
In het dijkringgebied liggen enkele grote lijnvormige infrastructurele werken. Dergelijke elementen zijn over het algemeen hoger aangelegd dan het omringende maaiveld.
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Daardoor kunnen deze van invloed zijn op het overstromingspatroon (en daarmee de
gevolgen) na een eventuele dijkdoorbraak. Zo wordt het gebied doorsneden door de
rijksweg A27 tussen Sleeuwijk en Hank (noord-zuid georiënteerd) en enkele provinciale wegen zoals de N322 tussen Giessen en Nieuwendijk, de N267 tussen Wijk en Aalburg en Giessen en de N283 tussen Wijk en Aalburg en Hank (oost-west georiënteerd).
In het gebied liggen geen spoorlijnen of vaarwegen met kaden voor de commerciële
scheepvaart.
2.1.4

Maaiveldhoogte
De maaiveldhoogte in het dijkringgebied varieert van NAP-2,0m tot NAP+6,0m
(Figuur 2-3). De laag gelegen gebieden liggen in het centrum en het noorden van het
dijkringgebied. In het centrum is het maaiveld laag: van NAP 0,0m tot NAP-2,0m. In
het westen ligt het maaiveld op een hoogte van NAP 0,0m tot NAP+1,0 m. In het
oosten ligt het maaiveld boven NAP +2,0 m. In het gebied zijn enkele hoge
stroomruggen te onderscheiden: de grootste twee liggen tussen Werkendam en
Almkerk en van Dussen naar Babyloniënbroek en Biesheuvel. Deze stroomruggen zijn
op de maaiveldhoogtekaart goed te onderscheiden (Figuur 2-3).

Figuur 2-3: Hoogteligging dijkringgebied 24.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heeft op enkele plaatsen in het gebied bodemdaling plaatsgevonden (tot enkele decimeters). De daling trad vooral op in het gebied
tussen Werkendam, Woudrichem en Almkerk. Ook in de Oostwaard zijn aanzienlijke
maaivelddalingen opgetreden. De grootste zettingen zijn vooral het gevolg van de peildalingen in deze gebieden in de jaren 60. De verwachting is dat het effect van deze
peilverlagingen nu (grotendeels) is uitgewerkt, zodat geen grote dalingen meer verwacht worden [6].
2.1.5

Grondwatersysteem
Het grondwatersysteem in het dijkringgebied wordt, behalve door de peilen in de
verschillende polders, ook sterk bepaald door de aanwezigheid van de omliggende
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rivieren Maas en Merwede. Met name de gebieden direct langs de rivieren kennen
grote verschillen in stromingsrichting van het grondwater in de zomer en winter. Bij
hoge rivierstanden in winter en voorjaar staan de binnendijkse gebieden onder invloed
van veel rivierkwel. In de zomer zijgt veel water weg, veroorzaakt door lage
rivierstanden.
De regionale stroming in het eerste en tweede watervoerend pakket verloopt globaal
van zuidoost naar noordwest. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket in
het dijkringgebied is overwegend circa NAP 0,0m. Via kwel- en infiltratiestromen is er
een wederzijdse relatie tussen oppervlaktewater en grondwater. De in het dijkringgebied aan de oppervlakte aanwezige kleilaag wordt vaak doorsneden door zandopduikingen (zandbanen) waardoor er een vrij direct contact is met de onderliggende watervoerende laag. Met name bij deze zandbanen zijn kwel- en wegzijging groot.
De dieper gelegen delen in het dijkringgebied, de komgronden, staan het hele jaar onder invloed van (diepe) kwel. In de hoger gelegen delen komt het hele jaar wegzijging
van het oppervlaktewater naar het grondwater voor. De freatische (ondiepe) grondwaterstanden zijn mede afhankelijk van de opgelegde peilen van het oppervlaktewater. Over het algemeen zijn de freatische grondwaterstanden lager dan de stijghoogte
in het eerste watervoerend pakket. Hierdoor zal er over het algemeen sprake zijn van
een kwelsituatie van het eerste watervoerend pakket naar de deklaag [6][8].
2.1.6

Oppervlaktewatersysteem
Het dijkringgebied Land van Altena is onderdeel van het beheergebied Alm en Biesbosch van waterschap Rivierenland. Dit beheergebied is onderverdeeld in drie deelstroomgebieden: het Land van Heusden en Altena, de Oostwaard en de Noordwaard
(Figuur 2-4). Alleen de eerste twee gebieden maken deel uit van het dijkringgebied
Land van Altena.

Figuur 2-4: Deelstroomgebieden in beheergebied Alm & Biesbosch [6].

Het oostelijk deel van het deelstroomgebied Land van Heusden en Altena wordt bemalen door gemaal Hagoort op de Bergsche Maas. In het westelijke deel pompt het gemaal Peerenboom overtollig water af naar de Beneden-Merwede. Opvallend is het
lange afwateringskanaal (circa 12 km) dat de afwatering van het centrale deel naar
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het gemaal van Altena aan de Waal mogelijk maakt zonder een peilgrens. In droge
perioden wordt water aangevoerd om het peil te kunnen handhaven [8].
In het oostelijke deel wordt water aangevoerd via inlaatgemaal Wijk en Aalburg vanuit
de Afgedamde Maas. Ook vindt aanvoer plaats vanuit de Bergsche Maas. Wateraanvoer in het afwateringsgebied van het Land van Altena is mogelijk vanuit het noorden
(Beneden-Merwede) en het zuiden (Bergsche Maas). Opvallend in dit systeem is de relatief hoge ligging van de Alm (vanwege de daling van de omliggende kleigronden).
Om de Alm in de zomer met aanvoerwater te voorzien wordt water vanuit de onderliggende sloot opgepompt. In de Oostwaard (Oostkil en Bruine Kil) wordt via de
kreekrestanten water uitgemalen op de Biesbosch. In droge perioden wordt water
aangevoerd om het peil te kunnen handhaven [8].
Peilbeheer
In het dijkringgebied geldt een peilbesluit met zomer- en winterpeilen waarbij de
zomerpeilen gemiddeld 30 cm hoger zijn dan de winterpeilen. De peilen worden met
kunstwerken het hele jaar door zo goed mogelijk gehandhaafd door water aan te
voeren vanuit de Maas en de Afgedamde Maas. Het peilbeheer in het midden het Land
van Heusden en Altena wordt bemoeilijkt door de lange afstand tot het gemaal in
combinatie met de geringe waterberging en de daling van het maaiveld in het midden
van het gebied [8].
2.1.7

Primaire waterkeringen
De primaire waterkeringen van dijkring 24 hebben een gezamenlijke lengte van circa
57,9 km. De waterkeringen langs de Boven-Merwede, Bergsche Maas en Steurgat/Gat
van het Zand (Biesbosch) zijn categorie a-keringen met een totale lengte van circa
46,3 km: 15,3 km langs de Boven-Merwede, 9,9 km langs het Steurgat/Gat van het
Zand en 21,1 km langs de Bergsche Maas.
In Tabel 2-1 hieronder wordt per watersysteem op enkele karakteristieken van de
verschillende watersystemen ingegaan.
Watersysteem

Storm- en/of riviergedomineerd [28].

Decimeringshoogte
[29]

Boven Merwede

De Boven-Merwede ligt gedeeltelijk in het bovenrivierengebied en gedeeltelijk bovenstrooms in het overgangsgebied. De maatgevende waterstand wordt voornamelijk
bepaald door de rivierafvoer. Stormopzet begint bij te
dragen aan de maatgevende waterstand.

0,5 – 0,7 m
(gemiddeld 0,6 m)

Steurgat /
Gat van ’t Zand

Het Steurgat en Gat van ’t Zand liggen in het overgangsgebied. De maatgevende waterstanden worden bepaald
door een combinatie van rivierafvoer en stormopzet op
zee. De stormvloedkeringen spelen hierbij een rol.

0,4 m

Bergsche Maas

De Bergsche Maas ligt gedeeltelijk in het bovenrivierengebied en gedeeltelijk bovenstrooms in het overgangsgebied. De maatgevende waterstand wordt voornamelijk
bepaald door de rivierafvoer. Stormopzet begint bij te
dragen aan de maatgevende waterstand.

0,4 – 0,7 m
(gemiddeld 0,5 m)

Afgedamde Maas

De Afgedamde Maas ligt in het bovenrivierengebied. De
Afgedamde Maas is door voorliggende keringen
gescheiden van de Maas en de Waal.

n.v.t.

Tabel 2-1: Overzicht kenmerken primaire keringen dijkring 24.

De primaire keringen bestaan uit verschillende secties die op basis van ontstaansgeschiedenis van elkaar verschillen (jaar van aanleg, geometrie, uitgevoerde verbeterin-
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gen, buitenwater en samenstelling ondergrond). Genoemde aspecten zijn sterk bepalend bij de indeling in dijkvakken ten behoeve van de risicoanalyse van de dijkring
(paragraaf 2.3). De dijk langs de Afgedamde Maas tussen Kromme Nol en de
Wilhelminasluis is een categorie c-kering met een lengte van circa 11,6 km. In het
voorliggende rapport worden alleen de primaire waterkeringen beschouwd die behoren
tot categorie a.

Figuur 2-5: Primaire keringen dijkring 24 en aangrenzende dijkringen en verbindende waterkeringen (bron: waterschap Rivierenland).

2.1.8

Beheerders
De primaire waterkeringen van dijkring 24 zijn volledig in beheer bij waterschap
Rivierenland [3]. Per 1 januari 2014 is de wettelijke rol van de provincie als toezichthouder op de primaire waterkeringen overgenomen door de minister van I&M. In de
praktijk wordt het toezicht gehouden door de Inspectie voor de Leefbaarheid en
Transport.

2.1.9

Hollandse Waterlinie
Een deel van dijkringgebied 24 maakt(e) onderdeel uit van de (Nieuwe) Hollandse
Waterlinie. De (Oude) Hollandse Waterlinie is een verdedigingswerk uit de 17e en 18e
eeuw waarmee grote delen van westelijk Nederland onder water gezet konden worden
voor de verdediging van Holland. Nadat het inunderen van polders al in 1573
(Alkmaar), 1574 (Leiden) en 1629 (Utrechtse Waterlinie tussen Zuiderzee en Lek) een
effectieve verdedigingswijze was gebleken, werd in het Rampjaar 1672 in allerijl een
waterlinie tussen de Zuiderzee en de Merwede ingericht om de Franse troepen onder
Lodewijk XIV tegen te houden voor zij ook Holland zouden veroveren. Deze linie liep
van Muiden via Woerden en Goejanverwellesluis tot Gorinchem. Nadat deze linie in
1672 had standgehouden, kreeg hij een meer permanent karakter. Tot aan de
Napoleontische periode werd de linie een aantal keren naar het oosten verlegd. Vanaf
1815 werd een geheel nieuwe verdedigingslinie ingericht, waarvan ook het Land van
Altena onderdeel werd. Deze verdedigingslinie werd vanaf 1871 officieel de Nieuwe
Hollandse Waterlinie genoemd, ter onderscheiding van de linie die daarna als de Oude
Hollandse Waterlinie aangeduid zou gaan worden.
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Bij inzet van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou een groot gebied ten zuiden van
Werkendam onder water worden gezet. In Figuur 2-6 is de herkomst van het
inundatiewater en de verdeling in kommen inclusief inundatiepeilen aangegeven zoals
dat rond 1910 was voorzien [17]. Rood omkaderd zijn de ‘inundatiën in het Land van
Altena’ aangegeven. Er waren twee inlaten, de inundatiesluis in Woudrichem en de
Papsluis. Via de waaiersluis in Woudrichem werd Merwede-water ingelaten. De Papsluis
diende voor de inlaat van water uit de Bakkerskil die in verbinding staat met het
Steurgat. Het inundatiepeil in het Land van Altena was vastgesteld op NAP+0,50m. Dit
resulteerde in waterdieptes van circa 1 tot 1,5 m.

Figuur 2-6: Inundatiegebieden, peilen en herkomst van water bij inzet van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie omstreeks 1910 uit “Algemene instructie voor het inundatiepersoneel in de
Nieuwe Hollandse. Waterlinie” (uitsnede en legenda) [17].

De Nieuwe Hollandse Waterlinie speelt sinds de Tweede Wereldoorlog geen rol van
betekenis meer in de hoofddefensie. In 1951 werden veel onderdelen
gedeclassificeerd, waarmee haar opheffing een feit was. Het Land van Altena is
vervolgens ingrijpend veranderd door herverkaveling en de aanleg van de A27,
waardoor het oorspronkelijke systeem behoudens de twee inlaatpunten, niet meer
herkenbaar is [14][15][16][17].
2.2

Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen

2.2.1

Overstromingsrampen en bijna-rampen
Het rivierengebied is sinds het begin van de bedijkingen omstreeks de 12e/13e eeuw
meerdere malen getroffen door overstromingen. Vanaf de 18e eeuw werden ze echter
ernstiger van aard. Reeds in de jaren 1784, 1799, 1809 en 1820 liep nagenoeg het
gehele rivierengebied onder. In de jaren 1876 en 1880 overstroomden grote delen van
Noord Brabant door het inzetten van de Beersche en Bokhovensche overlaat langs de
Maas om andere gebieden langs de Maas te ontlasten (Figuur 2-7).
Het gevolg van deze ingreep was dat een aantal binnendijks gelegen kades werden
belast die vervolgens op enkele locaties bezweken. Onder andere bezweek de dijk bij
Nieuwkuijk waardoor het Land van Heusden en het Land van Altena grotendeels onder
water kwamen te staan. Tabel 2-2 geeft een (niet uitputtend) overzicht van de
overstromingen en bedreigingen die het huidige dijkringgebied 24 en de omliggende
gebieden in het verleden hebben getroffen.
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Figuur 2-7: Overzichtskaart overstromingen van 1876 en 1880 [13]
Jaar

Datum

Getroffen gebied/kenmerken overstroming

1421

18 november

Tweede Sint-Elisabethsvloed. De herfst van 1421 is nat. Bij een
noordwesterstorm tijdens een stormvloed breken de dijken door. Op
verscheidene plaatsen zijn overstromingen, met name in het
benedenrivierengebied. Onder andere de dijk aan de Merwede bij
Woudrichem bezwijkt. Eb en vloed krijgen daardoor vrije toegang. Het
rivierwater richt veel meer schade aan dan de stormvloed. Zo’n 16 dorpen
gaan verloren en circa 2.000 mensen komen om.

1424

18 november

Derde Sint-Elisabethsvloed. In 1422 slaagt men erin de dijken te dichten
die zijn ontstaan in de Tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421, maar in
1424 doet een nieuwe vloed alle herstelwerk teniet. Na 1430 verliest men
de hoop op herstel; het ene na het andere dorp wordt beschouwd als
verloren gebied. Halverwege de 15e eeuw is uiteindelijk een binnenzee
ontstaan, de Biesbosch.

1876

maart

De polders langs de Maas stonden door inundatie vanuit de Beerse overlaat
en kwel onder water. Door een doorbraak bij de Blauwe Sluis stroomde
Maaswater, vermeerderd met het Waalwater dat door de Heerewaarden
werd aangevoerd, naar het inundatiegebied van Den Bosch dat diep onder
water kwam te staan. Ook stond het water in de straten van Den Bosch.
Het water werd via de Baardwijks en Bokhovense overlaten weer in de
Maas geleid (zie Figuur 2-7).

1880

29 december

Dit jaar deden zich vergelijkbare overstromingen voor als eerder in 1876.
Bekend uit dit jaar is de ramp van Nieuwkuijk. Na dijkdoorbraken bij
Vlijmen had het dorp Nieuwkuijk sterk te lijden onder het water. Als gevolg
van de doorbraken overstroomde het Land van Heusden en Altena volledig
(zie Figuur 2-7).

1926

januari

Langs de Maas vonden de grootste overstromingen plaats. De Maasdijk bij
Overasselt bezweek, waardoor het Land van Maas en Waal onder water
kwam te staan. Door dijkdoorbraken bij Cuijk en de werking van de Beerse
Maas kwam een groot gebied in Noord-Brabant ook onder water te staan.

1995

januari

Door de hoge rivierafvoeren (Rijn 12.000 m3/s, Maas 2.870 m3/s) dreigen
op verschillende plaatsen de rivierdijken te bezwijken, onder andere bij
Ochten. Ruim 250.000 mensen worden geëvacueerd uit het Land van Maas
en Waal en de Betuwe. De dijken houden het net en na ruim een week
kunnen de bewoners naar hun huizen terug. Buitendijkse dorpen langs de
Maas lopen wel onder, onder andere Borgharen. Deze gebeurtenissen zijn
aanleiding voor het Deltaplan Grote Rivieren en later Ruimte voor de Rivier.

Tabel 2-2: Een selectie van overstromingen en bijna overstromingen die het huidige dijkringgebied 24 in het verleden hebben getroffen [9][10][18][19].
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2.2.2

Verlegging van de Maasmond
In de vroege Middeleeuwen mondde de Maas nog rechtstreeks uit in zee. Maar na
menselijk ingrijpen stroomde de rivier tussen 1273 en 1904 van Hedikhuizen naar
Woudrichem, om daar in de Waal uit te stromen (zie Figuur 2-8). Dat gaf nogal eens
problemen, die uiteindelijk geleid hebben tot een grootschalige
rivierverbeteringsproject, dat wel het “Deltawerk van de 19e eeuw” is genoemd [9].
Problemen met overstromingen
In de afgelopen eeuwen stond de Waal jaarlijks in juni hoog als gevolg van grote hoeveelheden smeltwater uit Zwitserland dat via de Rijn in de Waal terecht kwam. De
Maas kon dan haar water niet op de Waal lozen. Integendeel, het Waalwater werd bij
hoge waterstanden juist via de Heerewaardense overlaten naar de Maas geleid. Als dat
wat langer aanhield, raakten de Maasdijken doorweekt, en niet zelden bezweken ze. In
de winter had de samenvloeiing van Maas en Waal nog ernstiger gevolgen. Regelmatig
leidde kruiend ijs tot overstromingen. Zo heeft het rivierengebied eeuwenlang last gehad van watersnoden (zie ook Tabel 2-2).

Figuur 2-8: Situatie rond 1750 waarin de hoofdstroom van de Maas nog bij Woudrichem overging
in de Waal/Boven-Merwede (in rood kader ligging huidig dijkringgebied 24).

Een eerste serieuze poging om het probleem in de kern aan te pakken, dateert uit
1823, toen C.R.T. Baron Krayenhoff een Proeve van een ontwerp tot scheiding der
rivieren de Whaal en de Boven-Maas [11] maakte. Vele vooraanstaande waterstaatsingenieurs zouden nog met alternatieve ontwerpen en nota’s volgen. Er werden in de
loop van de negentiende eeuw wel concrete stappen ondernomen. In 1856 werd het
kanaal van St. Andries afgesloten, een eerste stap in de richting van een oplossing.
Ook het graven van de Nieuwe Merwede, dwars door de Biesbosch in de jaren 18611874, droeg al bij aan een betere afvoer van de Waal.
Oplossingen
Zoals vaak in de waterstaatsgeschiedenis, moest zich eerst nog een flinke watersnoodramp voltrekken, voordat er tot actie werd overgegaan. In december 1880 braken de
dijken bij Nieuwkuijk door, waardoor het Land van Heusden en Altena geheel onder
water kwam te staan. Ook de rechter Maasbandijk begaf het onder de druk van grote
hoeveelheden ijs. De schade was zo groot dat het thema rivierverbetering acuut op de
politieke agenda kwam te staan.
Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten tot een bijdrage van 1 miljoen gulden
aan het Rijk om een scheiding van Maas en Waal voor elkaar te krijgen. Het oude plan
van Krayenhoff werd uit de la gehaald en enigszins gewijzigd. Resultaat was de Wet
tot het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas van 26 januari 1883. De wet
voorzag in de afsluiting van de Maas tussen Heusden en Woudrichem en het verleggen
van de Maasmonding naar de Amer. Daarvoor moest tussen het Heleind bij
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Hedikhuizen en Keizersveer een nieuwe rivier worden gegraven, zodat de Maas
voortaan via de Amer en het Hollands Diep in zee zou uitmonden. Zo werd de
Bergsche Maas (traject van 24,4 km) gegraven en de Amer genormaliseerd (traject
van 11,2 km) (Figuur 2-9).

Figuur 2-9: Uitgevoerde werken in verband met nieuwe Maasmond.

Van deze ingreep verwachtte men een algehele verbetering, niet alleen van de
veiligheid langs de Maas en de Waal maar ook van de waterstaatkundige situatie in
een aantal Gelderse rivierpolders en een belangrijk deel van Noord-Brabant. Maar het
plan had nogal wat consequenties: niet alleen moest er een compleet nieuwe rivier
door bewoond gebied worden gegraven, ook een groot deel van de waterstaatkundige
en infrastructurele situatie van noordwest Brabant moest ingrijpend worden
veranderd. Begin 1883 was de Wet tot de verlegging van de Maasmonding van kracht
geworden. Vijf jaar later, in april 1888, begonnen de werkzaamheden onder leiding
van Rijkswaterstaat. Als eerste werd het graven van de Bergsche Maas aangepakt. Het
graafwerk aan de Bergsche Maas was verdeeld in zeven riviervakken en duurde
uiteindelijk van 1888 tot 1894.
Keuze tracé
Aanvankelijk was gekozen om bij het graven de bedding van het Oude Maasje te volgen, dus in feite de oorspronkelijke loop van de rivier. Maar daar kwamen grondeigenaren en pachters tegen in opstand. Zij zagen zich namelijk afgesloten van hun goede
hooilanden. Hun protesten kregen gehoor en men besloot tot een ander tracé. Tussen
Hagoort en Keizersveer loopt de Bergsche Maas daarom nu meer noordwaarts langs de
bandijk van het Land van Altena. Bijkomend voordeel was dat het Oude Maasje op deze manier dienst kon blijven doen voor de afwatering van de Langstraat en voor de
scheepvaart van en naar de Langstraatse havens, zoals Waalwijk en Capelle.
De Amer en bijkomende werken
Het volgende stadium was de normalisering van de Amer. Door het aanleggen van
strekdammen en het uitbaggeren van ondiepten kon de eb- en vloedstroom zo geleid
worden, dat de riviermond op natuurlijke wijze op diepte werd gehouden. De scheepvaartverbinding van de Maas met de Waal bleef gehandhaafd door de bouw van een
sluis in de Afgedamde Maas te Andel, terwijl in 1894 ook het Heusdense Kanaal werd
verbreed en uitgediept.
Bijkomende werken waren de aanpassing van de infrastructuur in het gebied: de
aanleg van nieuwe bemalingssystemen (zoals het Waalwijkse stoomgemaal), de bouw
van wegen en bruggen en het in de vaart brengen van een aantal kabelponten over de
Bergsche Maas (Berne, Capelle en Drongelen). Voor de aanleg van de Bergsche Maas
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moesten twee dorpen, Gansoijen en Hagoort, verdwijnen. Als laatste werk werden in
1903 de Heerewaardense overlaten bij de Waal gesloten. Het slotakkoord was de
afsluiting van de Maas bij Andel en de opening van de nieuwe rivier bij Heusden in
1904. Koningin Wilhelmina onthulde bij die gelegenheid in augustus een gedenksteen
in Andel [9].
Huidige tijd
In de loop van de tijd is de vaarweg Bergsche Maas-Amer verder verbeterd en aangepast aan de moderne scheepvaarteisen. In 1971 en 1972 is de rivier bij Heusden
verlegd over een lengte van ongeveer 2,5 kilometer. Het getij heeft altijd veel invloed
gehad op de Bergsche Maas. Sinds de afsluiting van het Volkerak (1969) en het
Haringvliet (1970) is deze invloed sterk verminderd [12].
2.2.3

Versterkingen van de dijken
Na elke overstroming zijn herstelwerkzaamheden in gang gezet om het land weer bewoonbaar te maken en te beschermen tegen nieuwe overstromingen. De laatste grootschalige verbeteringen van de dijkring dateren uit de jaren negentig van de vorige
eeuw. In die periode zijn nagenoeg alle primaire waterkeringen van dijkring 24 versterkt [3]. In Bijlage C is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde versterkingen
in die periode.
In het rivierengebied worden in het kader van het project Ruimte voor de Rivier1 tot
2015 rivierverruimende maatregelen uitgevoerd die moeten leiden tot verlaging van de
maatgevende waterstanden. Vanuit dit project zijn binnen dijkring 24 verschillende
trajecten aangewezen die versterkt worden. Deze trajecten zijn samengevat in de
dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas [20].
Daarnaast voldoet een deel van de waterkeringen niet aan de veiligheidsnormen. Over
het algemeen geldt dat versterking van afgekeurde delen van de waterkeringen wordt
ondergebracht in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2). Voor dijkring 24 is
er echter voor gekozen om een deel van de benodigde dijkverbeteringen naar
aanleiding van de resultaten van de derde wettelijke toetsronde te combineren met de
dijkversterkingen in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. De
benodigde versterkingen naar aanleiding van de resultaten van de derde toetsronde
zijn dan ook gecombineerd met de dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas die wordt
uitgevoerd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier [20].
Naast de dijkversterkingen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier is circa
0,5 km waterkering opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Dit betreft de dijkverbetering Sleeuwijksedijk Werkendam. Deze dijkverbetering is het
gevolg van het resultaat van de tweede wettelijke toetsronde [21].
In Tabel 2-3 is een overzicht opgenomen van de strekkingen die inmiddels worden
verbeterd binnen de dijkverbeteringen Sleeuwijksedijk Werkendam (HWBP) en
Steurgat/ Bergsche Maas (Ruimte voor de Rivier). De totale lengte van deze
strekkingen is circa 7,2 km. In de tabel is tevens de aanleiding van de dijkversterking
aangegeven.

1

De PKB Ruimte voor de Rivier (RvdR) betreft korte en lange termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen, die
uitgevoerd worden voor 2015, zijn opgenomen in het project Ruimte voor de Rivier.
2
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een subsidieprogramma van het Rijk voortvloeiend uit de
periodieke toetsing van de primaire waterkeringen. Het bevat maatregelen die de waterkeringbeheerders nemen om de
waterkeringen weer aan de geldende wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen.
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Dijkverbetering

Dijkvak
WSRL

Locatie

Deeltraject

Sleeuwijksedijk
Werkendam

Sleeuwijk –
Werkendam

Werkendam

LA241 – LA246

500 tweede toetsronde

Steurgat/
Bergsche Maas

Oostwaard I

Jachthaven Werkendam

LA271 – LA278

700 Ruimte voor de Rivier

Polder Dertienmorgen

LA301 – LA305

400 Ruimte voor de Rivier

Polder Krijntjes

LA307 – LA308

100 Ruimte voor de Rivier

LA308 – LA310,5

250 derde toetsronde

LA322 – LA324,5

250 Ruimte voor de Rivier

LA324,5 – LA328

350 derde toetsronde

LA328 – LA336

800 Ruimte voor de Rivier

Oostwaard II Polder Pauluszand

Aakvlaai –

Polder Jannezand

LA347,5 – LA365

Aakvlaai

LA365 – LA371

Peereboom
Totaal

LA371 – LA386

Lengte Aanleiding
(m)
dijkversterking

1.750 derde toetsronde
600 derde toetsronde
1.500 Ruimte voor de Rivier
3953.
25

Tabel 2-3: Actuele dijkversterkingen in dijkring 24 [3].

De dijkversterkingsprojecten hebben invloed op de te maken keuzes in de schematisatie van de dijken ten behoeve van de risicoanalyse. Steeds is gekozen voor het
schematiseren van de situatie na dijkversterking. Deze keuze is gemaakt in overleg
met het projectbureau VNK2 en het waterschap Rivierenland [2]. Per strekking is
hieronder kort aangegeven wat er bij de strekkingen uit Tabel 2-3 speelt.
Sleeuwijksedijk Werkendam
De dijkversterking Sleeuwijksedijk Werkendam wordt uitgevoerd binnen het HWBP
naar aanleiding van de resultaten van de tweede toetsronde. Uit die toetsing is gebleken dat dit traject niet aan de wettelijke normen voldoet ten aanzien van het toetsspoor macrostabiliteit binnenwaarts. De versterkingsmaatregelen bestaan uit een buitenwaartse versterking in grond in combinatie met een damwand (gedeeltelijk). Met
deze versterkingen wordt het profiel van de dijk inclusief kruinhoogte aangepast [20].
De dijkversterking is inmiddels aanbesteed en de start van de uitvoering staat gepland
voor eind 2013 [22]. In de risicoanalyse van dijkringgebied 24 is voor het traject dan
ook uitgegaan van de situatie na uitvoering van de dijkversterking.
Steurgat/Bergsche Maas
De dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas wordt uitgevoerd in het kader van het project ruimte voor de Rivier. Er is hier gekozen voor een traditionele dijkversterking in
plaats van een rivierverruimende maatregel . De toetspeilen worden hier namelijk niet
alleen door extreme rivierafvoeren bepaald maar vooral ook door opstuwing vanuit zee
onder invloed van stormen. Er vindt geen uitschuring maar aanzanding plaats van het
zomerbed. Dat betekent dat de typen maatregelen die geschikt zijn voor het effectief
beschermen tegen overstromingen anders zijn dan in het bovenrivierengebied. Hoe
verder stroomafwaarts, hoe minder effectief rivierverruimende maatregelen zijn. Daar
blijft alleen dijkversterking als optie over [20].
Binnen de dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas worden diverse trajecten onderscheiden die een verschillende aanleiding kunnen hebben voor de benodigde versterking (zie ook Tabel 2-3). De dijkaanpassingen bestaan voornamelijk uit een binnenwaartse dijkversterking in combinatie met een kruinverhoging. Hierbij wordt het profiel
van de waterkering aangepast. Uitzondering hierop vormt het traject LA301-LA310+50
waar alleen de kwelsloot wordt verlegd om zodoende de kwelweglengte te vergroten.
In mei 2013 is het dijkversterkingsproject aanbesteed [22]. In de risicoanalyse van
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dijkring 24 is voor het gehele traject dan ook uitgegaan van de situatie na uitvoering
van de dijkversterking.
2.2.4

Overige werkzaamheden in het benedenrivierengebied
Naast bovengenoemde dijkversterkingsprojecten in dijkring 24 worden diverse
waterstandsverlagende maatregelen uitgevoerd in de directe omgeving van dijkring
24. Deze projecten en hun mogelijke invloed op de berekende overstromingskansen en
–risico’s van dijkring 24 worden hieronder kort benoemd.
Aan de westzijde van dijkring 38 (Bommelerwaard) wordt het project Munnikenland
voorbereid, een dijkverlegging in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Als
gevolg van deze dijkverlegging kan de maatgevende waterstand op de Afgedamde
Maasdijk ten noorden van de Wilhelminasluis mogelijk tot een decimeter stijgen [3].
Dit effect is in een gevoeligheidsanalyse in beeld gebracht.
Daarnaast vindt ten westen van dijkringgebied 24 in het kader van het project Ruimte
voor de Rivier de ontpoldering van de Noordwaard (dijkring 23 Biesbosch) plaats. Met
de ontpoldering van de Noordwaard wordt bedoeld dat het gebied een functie gaat
vervullen in het afvoeren van rivierwater tijdens hoge rivierwaterstanden. De primaire
waterkeringen worden daarvoor plaatselijk verlaagd of verwijderd en hierdoor komt
het overgrote deel van de Noordwaard buitendijks te liggen. In feite wordt hiermee
dijkring 23 Biesbosch opgeheven [23]. Dit project heeft gevolgen voor de hydraulische
belasting op de Oostwaard, waarvan grote delen versterkt worden in het kader van het
project Ruimte voor de Rivier (zie ook Tabel 2-3). Enerzijds hebben de
rivierverruimende maatregelen een positief effect op de maatgevende waterstanden,
anderzijds hebben ze een negatief effect op de golfbelastingen doordat de strijklengtes
toenemen. Het netto-effect hiervan is onbekend. In de risicoanalyse van dijkringgebied
24 is het mogelijke effect van een grotere strijklengte niet meegenomen.

2.2.5

Actuele ontwikkelingen
In 2010 is het Deltaprogramma geïnitieerd dat als doel heeft Nederland nu en in de
toekomst te beschermen tegen hoog water. Ook voorziet het programma in het op
orde houden van de zoetwatervoorziening. Daarbij spelen aspecten op het gebied van
leefomgeving, economie, natuur, landbouw en recreatie een rol.
Binnen het Deltaprogramma zijn diverse deelprogramma’s gedefinieerd, waaronder het
generieke deelprogramma Veiligheid en het gebiedsgerichte deelprogramma Rivieren.
Beide deelprogramma’s zijn van belang voor dijkringgebied 24. Zo is het deelprogramma Veiligheid met name gericht op het actualiseren van het huidige normenstelsel en
het verkennen van nieuwe concepten voor waterveiligheid. Het deelprogramma Rivieren richt zich primair op de veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn,
waarbij het rivierengebied een aantrekkelijk gebied is en moet blijven om te leven, te
wonen, werken, recreëren en investeren. Dit gebeurt in samenhang met de opgaven
vanuit de zoetwatervoorziening, scheepvaart, natuur en regionale gebiedsontwikkeling.
[51].
Binnen het Deltaprogramma lopen verkenningen die concrete maatregelen moeten
opleveren voor de waterveiligheid van het dijkringgebied op de (middel)lange termijn.
De resultaten van de verkenningen resulteren in de deltabeslissingen. Dat zijn
belangrijke beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst van de delta
Nederland. In 2014 worden deze deltabeslissingen aan de politiek voorgelegd.
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2.3

Vakindeling categorie a-kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie a-kering (58 km) van dijkring 24 opgedeeld in dijkvakken. Per dijkvak zijn voor de verschillende faalmechanismen faalkansen berekend. Voor de indeling van de dijken van dijkring 24 in vakken is
uitgegaan van harde grenzen en zachte grenzen. De harde grenzen zijn grenzen die
van buitenaf zijn opgelegd, dat wil zeggen volgend uit keuzes die eerder zijn gemaakt
door het waterschap, de provincie en/of het projectbureau. De indeling op basis van
zachte grenzen volgt uit de interpretatie van de beschikbare gegevens van de dijken
van dijkring 24 door de opdrachtnemer samen met de beheerder (waterschap
Rivierenland) en specialisten van het projectbureau VNK [2]. De belangrijkste criteria
op basis waarvan de vakindeling tot stand is gekomen zijn de volgende:
Harde grenzen
•
grenzen van belastingsystemen (Merwede, Bergsche Maas, Afgedamde Maas,
Biesbosch);
•
ringdeelgrenzen zoals vastgesteld door de provincie in het kader van de
overstromingssommen;
•
bodemdeelgebiedgrenzen zoals vastgesteld door TNO/Deltares bij het definiëren
van de ondergrondschematisaties (DINO-database) ;
•
segmentgrenzen zoals deze volgen uit PC-ViNK.
Zachte grenzen
•
dijkvakken zoals gehanteerd door de beheerder (hangt samen met ontwerp- en/of
toetsvakken). Hierbij is ook een vakgrens gelegd tussen trajecten die worden
versterkt en die niet worden versterkt binnen de dijkversterkingsprogramma’s;
•
wijziging in geometrie van de dijk;
•
wijziging van bekleding op het buitentalud van de dijk;
•
wijziging in toetsresultaat;
•
wijziging in oriëntatie van de dijk (o.a. veranderende wind- en golfbelastingen).
Het resultaat van het beoordelen van deze criteria is de vakindeling. In totaal zijn
50 dijkvakken gedefinieerd, waarvan 23 langs de Merwede, 16 langs de Bergsche Maas
en 11 langs het Steurgat en het Gat van het Zand (Biesbosch). Een compleet overzicht
van de vakgrenzen, locatieaanduidingen en bijbehorende ringdelen is opgenomen in
Bijlage D.

2.4

Kunstwerken

2.4.1

Primaire kunstwerken in dijkring 24
In de primaire keringen van dijkring 24 liggen dertien kunstwerken (zes inlaten, vijf
gemalen en twee coupures). De inlaat Wijk en Aalburg ligt in de categorie c-kering van
de dijkring, de overige kunstwerken liggen in de categorie a-kering. De kunstwerken
zijn in beheer bij waterschap Rivierenland [3]. De locatie van deze kunstwerken is
weergegeven in Bijlage C.
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#

WSRL-objectcode

Categorie

1

VNK.24.03.001

VNK-code

Kunstwerknaam
Inlaat Wijk en Aalburg

240901.001

C

2

VNK.24.03.002

Inlaat Genderen

241012.002

A

3

VNK.24.02.001

Gemaal Hagoort

241012.001

A

4

VNK.24.03.003

Inlaat Peerenboom

241011.001

A

5

VNK.24.02.002

Gemaal Oostkil

240009.001

A

6

VNK.24.03.006

Inlaat Bakkerskil

241202.003

A

7

VNK.24.02.003

Gemaal Bruine Kil

240009.002

A

8

VNK.24.03.004

Inlaat Nieuwe Polder

241201.005

A

9

VNK.24.02.004

Gemaal Altena

240506.001

A

10

VNK.24.01.002

Coupure Waterpoort Woudrichem

240504.002

A

11

VNK.24.01.001

Coupure Loevensteinsepoort

240504.003

A

12

VNK.24.03.005

Inlaat Woudrichem

240504.001

A

13

VNK.24.02.005

Gemaal Uiterwaarden

240503.001

A

Tabel 2-4: Waterkerende kunstwerken in dijkring 24

2.4.2

Selectie kunstwerken
Een deel van de kunstwerken uit Tabel 2-4 is meegenomen in de risicoanalyse van
dijkring 24. De geselecteerde kunstwerken zijn weergegeven in Tabel 2-5. In deze
tabel is tevens aangegeven op welke faalmechanismen deze kunstwerken zijn
beoordeeld. De overige kunstwerken leveren naar verwachting geen significante
bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkringgebied 24. Dit is ingeschat op basis
van onder meer de afmetingen van de kunstwerken of een eenvoudige
faalkansschatting op basis van enkele kenmerkende parameters. Deze kunstwerken
zijn dan ook niet nader beschouwd [26]. In Bijlage D is aangegeven welke
kunstwerken dit zijn en waarom deze niet nader zijn beschouwd. In dezelfde bijlage is
aangegeven in welke ringdelen deze kunstwerken liggen.
#

VNK nummer

Naam kunstwerk

Faalmechanisme
OO

BS

2

VNK.24.03.002

Inlaat Genderen

x

4

VNK.24.03.003

Inlaat Peerenboom

x

5

VNK.24.02.002

Gemaal Oostkil

x

7

VNK.24.02.003

Gemaal Bruine Kil

x

8

VNK.24.03.004

Inlaat Nieuwe Polder

x

9

VNK.24.02.004

Gemaal Altena

x

10

VNK.24.01.002

Coupure Waterpoort Woudrichem

x

11

VNK.24.01.001

Coupure Loevensteinsepoort

x

12

VNK.24.03.005

Inlaat Woudrichem

1

x

OA

1

SS

x

x

OO overloop/overslag, BS betrouwbaarheid sluiten, OA onder-/achterloopsheid, SS sterkte en stabiliteit

Tabel 2-5: Overzicht van kunstwerken waarvoor een faalkans is berekend.

2.5

De invloed van de categorie c-keringen op het overstromingsrisico
Dijkring 24 bestaat uit categorie a-keringen langs de Boven-Merwede en de Bergsche
Maas, en uit categorie c-keringen langs de Afgedamde Maas tussen de Kromme Nol en
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de Wilhelminasluis. In het project VNK2 worden alleen de waterkeringen die direct buitenwater keren beschouwd, dit betreft de categorie a-keringen. De invloed van de
categorie c-kering op het overstromingsrisico in dijkringgebied 24 is middels een
gevoeligheidsanalyse in beeld gebracht.
De categorie c-keringen van dijkring 24 liggen langs de Afgedamde Maas. Deze keringen worden alleen belast wanneer de verbindende waterkeringen (categorie b) tussen
dijkring 24 en dijkring 38 falen, of als de categorie a-keringen van dijkring 38 falen én
ook de categorie c-kering langs de afgedamde Maas van dijkring 38 faalt. De verbindende waterkeringen (categorie b) hebben volgens de Waterwet een overschrijdingskansnorm van 1/2.000 per jaar. De categorie a- en c-keringen van dijkring 38 hebben
een overschrijdingskansnorm van 1/1.250 per jaar. Dit stelsel van waterkeringen is
weergegeven in Figuur 2-5.
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3

Overstromingskans

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de overstromingskans is berekend en toont de
resultaten van de uitgevoerde berekeningen.
3.1

Aanpak en uitgangspunten
De berekeningen van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van de
dijkvakken en kunstwerken zijn uitgevoerd met behulp van het programma PC-Ring
[40][41][42][45]. 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 faalkansen 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, gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een beeld te
krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een uitgebreide
toelichting op de vakindeling, selectie van faalmechanismen en de opgestelde
schematisaties per faalmechanisme en vak wordt verwezen naar het achtergrondrapport [2].

3.2

Beschouwde faalmechanismen

3.2.1

Faalmechanismen dijken
Bij de bepaling van de faalkans van de dijken worden in VNK2 de volgende
faalmechanismen beschouwd (zie ook Figuur 3-1):
•
Overloop en golfoverslag;
•
Macrostabiliteit binnenwaarts;
•
Opbarsten en piping;
•
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam.
Overloop en golfoverslag
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk
stromen. Bij aflandige wind of bij kleine golfhoogten wordt het bezwijken beschreven
door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door het faalmechanisme
golfoverslag.
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.
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Overloop en golfoverslag

Macrostabiliteit binnenwaarts

Opbarsten en piping

Beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam

Figuur 3-1: Beschouwde faalmechanismen dijken.

Opbarsten en piping
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende
laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde ‘pijpen’ ontstaan waardoor het zand
wegspoelt en de dijk bezwijkt.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd
door de golfaanval, waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie
wordt verminderd en de dijk bezwijkt.
3.2.2

Faalmechanismen kunstwerken
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 3-2):
•
Overloop en golfoverslag
•
Niet-sluiten van afsluitmiddelen
•
Achterloopsheid en onderloopsheid
•
Constructief falen
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.
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Overslag/overloop

Betrouwbaarheid sluiting

Onder- en achterloopsheid

Sterkte en stabiliteit

Figuur 3-2: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken.

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 alleen kwalitatief
beschouwd.
In deze paragraaf worden de effecten van de volgende faalmechanismen op de
faalkans van de dijkring kwalitatief beschouwd, waarbij ook wordt stilgestaan bij de
toetsresultaten:
•
Microstabiliteit (STMI)
•
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
•
Stabiliteit voorland (STVL)
•
Aansluiting op grondlichaam (STCG) en sterkte constructieonderdelen (STCO) van
Bijzondere waterkerende constructies (BWC)
Verwacht wordt dat deze faalmechanismen bij dijkring 24 van ondergeschikt belang
zijn. Dit wordt hieronder nader toegelicht.
Microstabiliteit (STMI)
Van de 46,4 km primaire kering categorie a in dijkring 24 is 7,2 km in planvoorbereiding of uitvoering en derhalve niet getoetst. Van de overige 39,2 km die wel is getoetst voor het toetsspoor Microstabiliteit, krijgt eveneens 39,2 km het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [3].
Voor Microstabiliteit zijn de dijken van dijkring 24 grotendeels beoordeeld als ‘goed’ op
basis van stap 1 van het VTV [3] [30] [32], doordat in ieder geval wordt voldaan aan
minimaal één van de volgende voorwaarden:
•
de binnenteen van de dijk wordt in voldoende mate gedraineerd, of
•
de dijk heeft een slecht doorlatende kleikern waarvan de basis aansluit op een
slecht doorlatende ondergrond, of
•
het gehele dijklichaam binnenwaarts van de buitenkruinlijn bestaat volledig uit
slecht doorlatend materiaal.
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Voor een enkel traject is een gedetailleerde toetsing uitgevoerd, die eveneens heeft
geleid tot het toetsoordeel ‘goed’. Daarnaast geldt dat een dijk over het algemeen
zodanig ontworpen is dat micro-instabiliteit praktisch is uitgesloten. Daarbij is veelal
sprake van een kleikern of een gedraineerde binnenteen. Op basis hiervan is
geconcludeerd dat het faalmechanisme Microstabiliteit geen significante bijdrage levert
aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 24.
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
Van de 39,2 km primaire kering categorie a die is getoetst in de derde toetsronde
krijgt voor het toetsspoor Macrostabiliteit buitenwaarts 38,8 km het veiligheidsoordeel
‘voldoet aan de norm’ en 0,4 km het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’. Het
overige deel van de categorie a-keringen is niet getoetst aangezien deze in planvoorbereiding of uitvoering zijn [3].
Een afschuiving van het buitentalud kan alleen optreden bij snel dalende
waterstanden. De hoogwatergolf is in deze situatie dan al bijna voorbij waardoor er bij
het afschuiven van het buitentalud geen acuut overstromingsgevaar is. Het gevaar
voor overstromen zit vooral in de kans dat er kort na de eerste hoogwatergolf een
tweede golf voorbijkomt. De kans hierop is klein en tevens is er een mogelijkheid om
eventuele schade te repareren tussen de hoogwatergolven. Op basis van
bovenstaande is het te verwachten dat het faalmechanisme Macrostabiliteit
buitenwaarts geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het
overstromingsrisico van dijkring 24.
Stabiliteit voorland
Binnen het toetsspoor Stabiliteit voorland wordt gekeken naar de faalmechanismen
'afschuiven' en 'zettingsvloeiing'. Alle getoetste waterkeringen krijgen het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor beide faalmechanismen. Alle dijkvakken hebben
minimaal de score voldoende en veelal de score goed gekregen [3][27]. Aangezien de
instabiliteit van het voorland wordt veroorzaakt door vallende waterstanden treedt het
op na het passeren van de hoogwatergolf. Een mogelijke overstroming van het
dijkringgebied kan optreden indien een tweede hoogwatergolf langs komt binnen de
benodigde tijd om de waterkering te herstellen. Op basis hiervan en de goede
toetsresultaten kan worden gesteld dat het faalmechanisme Stabiliteit voorland geen
significante bijdrage levert aan het overstromingsrisico in dijkring 24.
Bijzondere waterkerende constructies (BWC)
In de veiligheidstoetsing van het waterschap zijn enkele tientallen bijzonder waterkerende constructies aanwezig in dijkring 24 [3]. Dit zijn met name damwand
constructies. Deze constructies zijn in de derde toetsronde getoetst op de deelsporen
‘aansluiting op grondlichaam’ (STCG) en ‘sterkte constructieonderdelen’ (STCO). De
technische beoordeling van de bijzonder waterkerende constructies op deze deelsporen
is voor alle objecten ‘goed’ op basis van de eenvoudige toetsing. Naast de
damwandconstructies zijn op diverse plaatsen kleinere betonnen muren aanwezig.
Deze zijn zeer lokaal en vooral bedoeld om een lokale grondaanvulling op te vangen.
Eventueel bezwijken van deze constructies heeft zelden of nooit invloed op de
stabiliteit van de dijk. Voor de bijzondere waterkerende constructies wordt dan ook
geen significante bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 24 verwacht.
Conclusie
Op basis van de resultaten van de derde toetsronde wordt ingeschat dat de faalmechanismen die niet kwantitatief zijn meegenomen in de risicoanalyse van dijkring 24 geen
significante bijdrage leveren aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van
dijkring 24.
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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 dijkring 24 is 1/390
per jaar. Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in het
dijkringgebied een overstroming plaatsvindt. In Tabel 3-1 zijn de faalkansen (kans per
jaar) voor de verschillende faalmechanismen weergegeven [2][26]. De overstromingskans wordt gedomineerd door het faalmechanisme opbarsten en piping.
Type waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts

Faalkans (per jaar)
1/3.800
<1/300 - 1/420.000*

Opbarsten en piping

1/460

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Kunstwerk

1/120.000

Overloop en golfoverslag

<1/1.000.000

Niet sluiten

1/3.900

Onder- en achterloopsheid

1/310.000

Constructief falen
Overstromingskans

n.v.t.
1/160 - 1/390*

* Zie kader hieronder, de bovengrens geldt voor situatie 2 (verwachting beheerder), de ondergrens geldt voor situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens).

Tabel 3-1: Berekende faalkansen (kans per jaar) per faalmechanisme en op ringniveau de
overstromingskans.
In de derde toetsronde is een aantal dijkvakken in dijkring 24 afgekeurd op het faalmechanisme
macrostabiliteit binnenwaarts. Door het waterschap is geconcludeerd dat de basisgegevens van
de ondergrond verouderd zijn en daarom verworpen moeten worden. De gebruikte gegevens zijn
naar verwachting erg optimistisch. De betreffende dijkvakken zijn daarom afgekeurd in de derde
toetsronde. Er is geen aanvullend grondonderzoek uitgevoerd omdat het waterschap niet
verwachtte dat dit tot een ander oordeel zou leiden.
In deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de momenteel beschikbare ondergrondgegevens,
ondanks de bovengenoemde kanttekeningen bij deze gegevens. Nieuwe sterkteparameters
worden pas in de voorverkenning van het HWBP afgeleid. Het werken met een standaardparameterset is geen oplossing gebleken aangezien dit zou leiden tot onrealistisch grote
faalkansen. In VNK2 is daarom een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarin aangenomen
(hogere) faalkansen zijn gebruikt die aansluiten bij de verwachting van de beheerder.
In deze rapportage worden daarom steeds twee uitkomsten gepresenteerd:
•

Situatie 1 (huidige grondparameters) is het beeld dat volgt uit de VNK2-analyse op basis
van de ondergrondgegevens uit de derde toetsronde.

•

Situatie 2 (verwachting beheerder) is het beeld dat volgt uit de analyse waarbij voor
macrostabiliteit binnenwaarts (hogere) faalkansen zijn aangenomen die aansluiten bij de
verwachting van de beheerder.
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Figuur 3-3 geeft een overzicht van de procentuele bijdrage van de beschouwde
faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme.3 In de figuur is
de bijdrage van de faalkansen voor de faalmechanismen van de kunstwerken
gecombineerd.

Figuur 3-3: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen, uitgaande van situatie 1.

3.4.2

Faalkansen dijken
Op basis van de kansbijdrage van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak
en per kunstwerk faalkansen bepaald. Vervolgens zijn de kansbijdragen van de verschillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de overstromingskans van de
dijkring. Bij het combineren van de verschillende kansbijdragen wordt rekening gehouden met de eventuele afhankelijkheden tussen de dijkvakken. De resultaten van de
faalkansberekeningen voor de dijken zijn weergegeven in Tabel 3-2 en in Bijlage E. In
de tabel is met kleuren aangegeven welk toetsoordeel is gegeven in de derde
toetsronde. Indien op voorhand kon worden aangegeven dat de faalkans van een
faalmechanisme op een bepaalde locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het bewuste
vak en faalmechanisme geen faalkans berekend. De selectie van faalmechanismen en
vakken is gebaseerd op de toetsresultaten, een analyse van de gegevens uit de
toetsing, een veldbezoek en het oordeel van de beheerder.
Faalmechanisme
Dijkvak

Overloop en
golfoverslag

Opbarsten en piping

24.LA114-118

1/470.000

1/610.000

24.LA118-124

1/430.000

1/190.000

24.LA124-129

1/450.000

1/150.000

24.LA129-137

1/180.000

24.LA137-142

1/180.000

24.LA142-148

1/110.000

24.LA148-153

1/82.000

24.LA153-167

1/7.400

24.LA167-171

1/53.000

24.LA171-176

1/64.000

3

Macrostabiliteit
binnenwaarts *

Falen bekleding
erosie dijklichaam

<1/1.000.000 *

<1/1.000.000

1/9.400

1/930.000

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

Overloop en
golfoverslag

24.LA176-185

1/66.000

24.LA185-190

1/37.000

24.LA190-202

1/24.000

24.LA202-207

1/13.000

24.LA207-212

1/35.000

24.LA212-220

1/46.000

24.LA220-229

1/45.000

24.LA229-241

1/200.000

24.LA241-246

<1/1.000.000

24.LA246-253

1/8.700

24.LA253-260

1/250.000

24.LA260-268

1/18.000

24.LA268-278

1/510.000

24.LA278-286

1/85.000

24.LA286-300

1/65.000

Opbarsten en piping

Macrostabiliteit
binnenwaarts *

1/110.000

1/530.000 *

<1/1.000.000 *

1/42.000
1/200.000

<1/1.000.000

24.LA300-311

1/56.000

24.LA311-321

1/200.000

24.LA321-336

1/230.000

24.LA336-346

1/46.000

24.LA346-357

<1/1.000.000

24.LA357-364

<1/1.000.000

1/7.600

24.LA364-367

<1/1.000.000

<1/1.000.000

24.LA367-373

<1/1.000.000

24.LA373-387

1/18.000

24.LA387-393

1/43.000

24.LA393-408

1/55.000

24.LA408-419

<1/1.000.000

24.LA419-432

<1/1.000.000

24.LA432-445

1/160.000

24.LA445-460

1/750.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/11.000

1/29.000

1/340.000

<1/1.000.000 *

<1/1.000.000

24.LA460-467

1/54.000

24.LA467-479

<1/1.000.000

24.LA479-485

<1/1.000.000

24.LA485-499

<1/1.000.000

24.LA499-511

1/530.000

24.LA511-523

1/210.000

24.LA523-535

1/140.000

24.LA535-548

1/110.000

24.LA548-562

1/42.000

1/1.200

24.LA562-570

1/62.000

1/1.200

*

Falen bekleding
erosie dijklichaam

1/15.000

1/4.600
<1/1.000.000

1/34.000

Toetsoordeel:
goed
j
voldoende
onvoldoende
geen oordeel
niet getoetst (in verbetering RvdR/HWBP)

Tabel 3-2:

Faalkansen per faalmechanisme op vakniveau, uitgaande van situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens), gekleurd is het toetsoordeel aangegeven.
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Gecombineerde faalkansen per dijkvak
In Figuur 3-4 is een overzicht opgenomen van de verdeling van de berekende
faalkansen op vakniveau langs de dijkring. Uit de figuur blijkt dat de faalkansen op
vakniveau over het algemeen relatief klein zijn. Twee vakken langs de Bergsche Maas
hebben een faalkans tussen de 1/1.000 en de 1/2.000 per jaar. In Bijlage E zijn
figuren opgenomen met de berekende faalkansen op vakniveau voor de vier
beschouwde faalmechanismen.

Figuur 3-4: Overzicht faalkansen per dijkvak, uitgaande van situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens).

Overloop en golfoverslag
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag voor alle beschouwde dijkvakken bedraagt 1/3.800 per jaar. Deze faalkans wordt
gedomineerd door de berekende faalkans van 1/7.400 per jaar voor het dijkvak
24.LA153-167. Het maatgevende deel van dit dijkvak is een beer (een stenen muur),
nabij dijkpaal LA155. De beer is overslagbestendig, maar heeft een erg lage kruin. De
beer kan bezwijken door erosie aan de teen van de constructie. Dit gebeurt alleen bij
een groot overslagdebiet, afhankelijk van hoe diep gefundeerd de beer is. Er is
aangenomen dat de beer bezwijkt bij een overslagdebiet van 1 m3/s/m. De berekende
faalkans is ongevoelig voor de exacte waarde van het overslagdebiet, omdat bij een
lichte toename van de waterstand tot net boven de kruin het overslagdebiet snel
toeneemt. Het op één na maatgevende dijkvak, 24.LA246-253, met een faalkans van
1/8.700 per jaar, heeft een relatief lage kruinhoogte.
Opbarsten en piping
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping
voor alle beschouwde dijkvakken is 1/460 per jaar. Hiermee is opbarsten en piping het
dominante faalmechanisme in dijkring 24 [2]. De zwakste vakken liggen in het
zuidoosten van de dijkring bij Genderen.
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Macrostabiliteit binnenwaarts
De berekende faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn
erg klein. Een belangrijk aandachtspunt in zowel de toetsing als VNK2 is de herkomst
én geldigheid van de gebruikte schuifsterkteparameters. De schuifsterkteparameters
zijn afgeleid op basis van proeven die in de jaren ‘70 zijn uitgevoerd. Het waterschap
Rivierenland en het ingenieursbureau Royal Haskoning dat de toetsing heeft
uitgevoerd hebben de dataset verworpen. De proeven die uitgevoerd zijn in de jaren
’70 waren voor die tijd nieuw. Uit de proeven, met name op de slappe lagen veen en
humeuze klei, zijn sterkteparameters afgeleid die onrealistisch hoog zijn.
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de destijds nieuwe techniek of verkeerde uitvoering
van de proeven. Naar verwachting zullen bij nader onderzoek de sterkteparameters
veel minder hoog uitvallen en hierdoor voor een lagere stabiliteit zorgen.
Op basis van waarnemingen in veld, zoals vervormingen van de dijk bij hoogwater, is
het oordeel van de beheerder dat de dijken niet voldoen aan de norm. Omdat
bovendien wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de gebruikte parameterset, is
in de derde toetsronde gerekend met een schematisatie die zodanig is aangepast (de
waterspanningen zijn op een andere manier geschematiseerd) dat het technisch
oordeel strookt met het beheerdersoordeel. Dit heeft ertoe geleid dat de dijk in de
toetsing is afgekeurd.
Binnen VNK2 is in eerste instantie van de sterkteparameters uit de jaren ’70 gebruik
gemaakt, er zijn geen betere gegevens beschikbaar. Hierbij zijn de waterspanningen
wel op de gebruikelijke wijze geschematiseerd. Dit leidt tot zeer kleine faalkansen.
Vanwege twijfel over de betrouwbaarheid van de schuifsterkteparameters zijn ook
berekeningen gemaakt met NEN-sterkteparameters. De berekende faalkansen variëren
afhankelijk van de gekozen parameterwaarden van onrealistisch groot tot erg klein.
Vervolgens is een analyse gedaan met een hogere cohesie van de ondergrond, waaruit
blijkt dat de faalkansen zeer gevoelig zijn voor de (onbekende) cohesie. Zonder nieuw
grondonderzoek is het dus niet mogelijk om een betrouwbaar beeld van de
macrostabiliteit te geven.
In het vervolg van het rapport is daarom nader gekeken naar het risico als de
afgekeurde dijken zouden bezwijken bij een waterstand met een overschrijdingskans
van 1/300 per jaar, in lijn met het oordeel van de beheerder.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
De berekende faalkansen zijn relatief klein. De dijken hebben een relatief dikke
afdeklaag. In combinatie met een relatief goede klei in de afdeklaag (kwalificatie
gestructureerde klei) levert dit over het algemeen kleine faalkansen op. Voor de
geselecteerde dijkvakken liggen de berekende faalkansen tussen 1/200.000 per jaar
en <1/1.000.000 per jaar. Deze faalkansen resulteren in een gecombineerde faalkans
op dijkringniveau voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam van 1/120.000 per jaar.
3.4.3

Faalkansen kunstwerken
In de primaire keringen categorie a van dijkring 24 liggen 12 kunstwerken. Van 3 van
deze kunstwerken is op basis van de beschikbare informatie geconcludeerd dat de bijdrage van de faalkansen voor deze kunstwerken aan de overstromingskans naar verwachting verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de bijdrage van de overige berekende faalkansen (Bijlage E) [2]. Voor de overige 9 kunstwerken is een faalkansanalyse uitgevoerd. Dit betreffen twee coupures, vier inlaten en drie gemalen.
Tabel 3-3 geeft een overzicht van de berekende faalkansen voor deze kunstwerken.

49

Kunstwerk VNK nummer

Faalkans per jaar
Overloop /
Overslag

Inlaat Genderen
(VNK.24.03.002)

Betrouwbaarheid sluiting

Onder- / achterloopsheid

Sterkte en
stabiliteit

1/110.000

Inlaat Peerenboom
(VNK.24.03.003)

<1/1.000.000

Gemaal Oostkil
(VNK.24.02.002)

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Gemaal Bruine Kil
(VNK.24.02.003)

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Inlaat Nieuwe Polder
(VNK.24.03.004)

1/290.000

Gemaal Altena
(VNK.24.02.004)

<1/1.000.000

Coupure Waterpoort Woudrichem
(VNK.24.01.002)

1/6.200

Coupure Loevensteinsepoort
(VNK.24.01.001)
Inlaat Woudrichem
(VNK.24.03.005)

1/31.000
<1/1.000.000

1/20.000

Tabel 3-3: Berekende faalkansen voor de kunstwerken van dijkring 24

De berekende faalkansen voor de kunstwerken zijn over het algemeen relatief klein,
met uitzondering van de faalkansen voor het faalmechanisme betrouwbaarheid sluiting
voor de Coupure Waterpoort Woudrichem (1/6.200 per jaar). De kunstwerken dragen
circa 10% aan de totale overstromingskans voor dijkring 24 (zie ook Figuur 3-3).
3.5

Dominante vakken en faalmechanismen
Een overzicht van de 10 dijkvakken / kunstwerken met de grootste faalkansen is
getoond in Tabel 3-4. Uit de tabel blijkt dat de overstromingskans voor de dijkring niet
alleen wordt bepaald door de dijkvakken, ook de kunstwerken dragen significant bij
aan de berekende overstromingskans voor dijkring 24. Voor de dominante dijkvakken
is over het algemeen het faalmechanisme opbarsten en piping maatgevend.
Volgnummer

Vak of kunstwerk

Dominant mechanisme

Faalkans dominant
mechanisme
[per jaar]

1

24.LA548-562

Opbarsten en piping

1/1.200

2

24.LA562-570

Opbarsten en piping

1/1.200

3

VNK.24.01.002

Niet sluiten

1/4.600

4

24.LA479-485

Opbarsten en piping

1/4.600

5

24.LA153-167

Overloop en golfoverslag

1/7.400

6

24.LA357-364

Opbarsten en piping

1/7.600

7

24.LA246-253

Overloop en golfoverslag

1/8.700

8

24.LA137-142

Opbarsten en piping

1/9.400

9

24.LA346-357

Opbarsten en piping

1/11.000

10

24.LA460-467

Opbarsten en piping

1/15.000

Tabel 3-4: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 24,
uitgaande van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens).
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3.6

Vergelijking met toetsing
Overloop en golfoverslag
De met PC-Ring berekende faalkansen zijn relatief klein en op sommige trajecten zelfs
verwaarloosbaar klein. De faalkansen zijn minder groot dan de toetsresultaten zouden
doen vermoeden. Enkele vakken zijn op hoogte afgekeurd.
Deze verschillen zijn ten eerste te verklaren doordat in de toetsing is gerekend met
een veilige waarde voor het kritieke overslagdebiet van 0,1 of 1 l/m/s, die is
gerelateerd aan het begin van schade aan de bekleding. In VNK2 wordt gekeken naar
dusdanige schade aan het binnentalud dat er daadwerkelijk een dijkdoorbraak zal
plaatsvinden. Dit gebeurt pas bij veel grotere overslagdebieten. In de VNK2
berekeningen gebeurt dit vaak bij een overslagdebiet van circa 25 l/m/s.
Ten tweede is soms de versterkte situatie beschouwd. Binnen de dijktrajecten die
worden versterkt wordt lokaal ook de kruinhoogte van de dijk verhoogd. De faalkans
voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag neemt hierdoor af. Dit vindt
grotendeels zijn oorsprong in het feit dat de dijkversterkingen een levensduur van 50
jaar bezitten, waarbinnen aspecten als klimaatverandering en zettingen zijn
meegenomen. De hoogte van de huidige kering is op de meeste plekken niet de
aanleiding om te versterken. Echter, door het aanleggen van deze overhoogte is de
faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag zeer klein aangezien voor
deze dijkvakken de situatie direct na het gereedkomen van de versterking is
doorgerekend.
Opbarsten en piping
De drie zwakste vakken voor het faalmechanisme opbarsten en piping hebben in de
toetsing de beoordeling ‘onvoldoende’ / ‘geen oordeel’ gekregen. De overige vakken
die in de toetsing de beoordeling ‘onvoldoende’ hebben gekregen hebben een relatief
kleine faalkans.
Er zijn verschillen tussen de uitgangspunten die bij de toetsing gehanteerd zijn en de
uitgangspunten bij de faalkansberekeningen. Het voornaamste verschil lijkt het
gehanteerde kwelslootpeil te zijn. In de toetsing is vrijwel overal van een verval
uitgegaan met een maximale buitenwaterstand en een minimale binnenwaterstand.
Wanneer sloten aanwezig zijn, is in de toetsing conservatief gerekend met een droge
sloot. De reden hiervoor is onbekend.
Bij de schematisatie die in het kader van VNK2 zijn gemaakt, is uitgegaan van een
bepaalde mate van vulling van de sloten onder maatgevende omstandigheden. In
overleg met het waterschap zijn de peilen gehanteerd die tijdens maatgevende
omstandigheden waargenomen zijn of worden verwacht. Deze reductie in verval levert
kleinere faalkansen op. Bij een aantal vakken is een gevoeligheidsberekening
uitgevoerd waarbij het polderpeil volgens de toetsing is gehanteerd. Deze
berekeningen resulteren in aanmerkelijk grotere faalkansen. Daarnaast is in enkele
gevallen gerekend met een grotere zandkorreldiameter dan de korreldiameter die in de
3e toetsronde is gehanteerd. In dat geval is de korreldiameter uit de DINO-database
aangehouden, deze geeft de meest aannemelijke presentatie van de werkelijkheid.
Macrostabiliteit binnenwaarts
In de derde toetsronde zijn in twee dijkvakken verschillende trajecten afgekeurd,
240503 Woudrichem-Sleeuwijk en 241001 Aakvlaai-Peerenboom. De berekende
faalkansen zijn echter relatief klein. Dit verschil kan worden verklaard door de
gebruikte schuifsterkteparameters, zoals toegelicht in paragraaf 3.4.2.
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Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Van de 50,3 km dijk (categorie a-, en c-kering) die is getoetst in het toetsspoor
stabiliteit bekleding, heeft 49,6 km het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’
gekregen en 0,6 km het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’. Een groot deel
hiervan wordt momenteel verbeterd. Er rest een traject met een steenbekleding die is
afgekeurd [31].
Voor de grasbekleding geldt dat de beoordeling uit de toetsing in lijn is met de in de
vorige paragrafen gepresenteerde berekeningsresultaten. De dikte en de kwaliteit van
de aanwezige deklaag geeft voldoende reststerkte.
Het resultaat voor het traject steenbekleding bij Werkendam (faalkans <1/1.000.000
per jaar) komt niet overeen met het oordeel uit de derde toetsronde. De
steenbekleding is in de derde toetsronde afgekeurd omdat het gewicht niet voldoende
is. Op basis van de resultaten uit de VNK2 analyse kan worden geconcludeerd dat de
steenbekleding voldoende sterkte en gewicht bezit gegeven de berekende belasting. In
de VNK2-berekeningen vindt namelijk falen plaats als gevolg van het falen van het
granulair filter. Vermoedelijk is in de toetsing gerekend met een zwaardere belasting
en conservatieve aannamen met betrekking tot de steenbekleding.
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4

De gevolgen van overstromingen

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gevolgen van overstromingen per
potentiele doorbraaklocatie, waarbij ook meervoudige doorbraken mogelijk zijn. De
gevolgen van een overstroming zijn uitgedrukt in economische schade en aantallen
slachtoffers.
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 24
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 [45].
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 twee decimeringhoogten (tp+2d). Voor dijkring 24 zijn
buitenwaterstanden met de volgende overschrijdingskansen beschouwd:
•
•
•
•

1/200 per jaar
1/2.000 per jaar
1/20.000 per jaar
1/200.000 per jaar

–
–
–
–

toetspeil minus 1 decimeringshoogte
toetspeil
toetspeil plus 1 decimeringshoogte
toetspeil plus 2 decimeringshoogten

(tp -1d)
(tp)
(tp +1d)
(tp +2d)

De situatie bij een overschrijdingskans van 1/200.000 per jaar is alleen beschouwd bij
hoogwaterstanden die het gevolg zijn van stormopzet op zee en niet gesloten
Maeslant- en Hartelkering.
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 er een bevolkingstoename in deze dijkring is van 2%
(± duizend inwoners). Deze bevolkingsgroei heeft een verwaarloosbaar effect op het
berekende aantal slachtoffers en het beeld van het overstromingsrisico.
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 24 zijn 6 ringdelen
gedefinieerd, zoals weergegeven in Figuur 4-1:
•
Er liggen 2 ringdelen langs de Bergsche Maas (ringdeel 1 met breslocatie Genderen
en ringdeel 2 met breslocatie Dussen).
•
Er ligt 1 ringdeel langs het Steurgat (ringdeel 3, doorbraaklocatie Pauluszand).
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•

Er liggen 3 ringdelen langs de Boven Merwede, met doorbraaklocatie WerkendamStad (ringdeel 4, ligt gedeeltelijk ook aan het Steurgat), Werkendam (ringdeel 5)
en Woudrichem (ringdeel 6).

De exacte locatie van de ringdeelgrenzen en een overzicht van de vakken die in het
ringdeel zijn gelegen wordt gegeven in Bijlage D.

Figuur 4-1: Ringdelen met bijbehorende breslocaties voor dijkring 24, Land van Altena.

4.1.3

Hoogteligging en verhoogde lijnelementen
Aan de westzijde wordt de dijkring begrensd door de Biesbosch, aan de noordzijde
door de Boven-Merwede, aan de oostzijde door de Afgedamde Maas en aan de
zuidzijde door de Bergsche Maas. Figuur 4-2 geeft de hoogteligging van het maaiveld
van dijkringgebied 24 en omgeving. Aan de bodemligging is te zien dat het
dijkringgebied laaggelegen is, aan de west en oostzijde is het maaiveld hoger gelegen.
Bij de overstromingsberekeningen is er van uitgegaan dat de binnendijken standzeker
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de westelijke oude bedijking Werkendam-Hank, voor
het hoge lijnvormige element dat loopt van Werkendam-Almkerk-Dussen en de
regionale kering (compartimenteringskering) rond Werkendam. Ook zijn er een aantal
hoger in het landschap gelegen wegen (bijvoorbeeld de A27, de N322 en de N267) die
het overstromingspatroon kunnen beïnvloeden. In de overstromingsberekeningen is er
van uitgegaan dat ook deze lijnelementen standzeker zijn.
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Figuur 4-2: Bodemhoogte zoals gebruikt in FLS-model van dijkringgebied 24.

4.1.4

Belastingsituatie
Dijkring 24 ligt in het benedenrivierengebied, dat wil zeggen het gebied dat beïnvloedt
wordt door zowel zee als rivier. Om de maatgevende belastingen per locatie te bepalen
is gebruikt gemaakt van het probabilistisch belastingmodel HYDRA-B, versie HR20064.
Uit de Hydra-modellen blijkt dat de maatgevende belastingen bij ringdelen 1, 2, 4, 5
en 6 worden gedomineerd door een hoge afvoer van de Rijn. Voor deze ringdelen zijn
overstromingsberekeningen gemaakt voor belastingcombinaties bij toetspeil (tp),
toetspeil minus één decimeringhoogte (tp-1d) en toetspeil plus één decimeringhoogte
(tp+1d).
Uit de Hydra-modellen blijkt dat de maatgevende belasting bij ringdeel 3 plaatsvindt
bij een gesloten Maeslant- en Hartelkering. Voor de Maeslant- en Hartelkering gelden
de volgende uitgangspunten:
•
De Maeslant- en Hartelkering sluiten als een hogere waterstand wordt verwacht
dan NAP +3,00 m bij Rotterdam en/of NAP +2,90 m bij Dordrecht.
•
Voor de voorspelnauwkeurigheid geldt een verwachtingswaarde van -0,09 m en
een standaardafwijking van 0,18 m
•
De faalkans (kans op niet-sluiten) is 0,01 per sluitvraag
Bij de doorbraaklocatie in ringdeel 3 zijn overstromingsberekeningen gemaakt waarbij
de Maeslant- en Hartelkering gesloten zijn. Voor deze doorbraaklocatie zijn overstromingsberekeningen gemaakt voor belastingcombinaties bij toetspeil (tp), toetspeil
minus één decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil plus één decimeringhoogte (tp+1d) en
toetspeil plus twee decimeringhoogten (tp+2d). Voor de belastingcombinatie tp –1d is
voor dit ringdeel ook de situatie doorgerekend met een open Maeslant- en Hartelkering
omdat een waterstand behorend bij een overschrijdingsfrequentie van 1/200 jaar in de
helft van de gevallen zal worden bereikt bij een open de Hartel- en Maeslantkering en
in de andere helft bij een gesloten Hartel- en Maeslantkering.
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Zie achtergrondrapportage overstromingsberekeningen dijkring 24.
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4.1.5

Evacuatie
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming zijn de
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang5. 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 [43].
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal slachtoffers te berekenen voor vier evacuatie-deelscenario’s [44]. In Tabel 4-1, Tabel 4-2 en
Tabel 4-3 is een overzicht gegeven van de evacuatie-deelscenario’s met de
bijbehorende ingeschatte kansen van voorkomen voor dijkringgebied 24. 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.
In dijkring 24 zijn 3 sets evacuatiefracties en conditionele kansen gebruikt:
•
Voor ringdeel 1 en 2 zijn de evacuatiefracties en conditionele kansen toegepast
voor het Rivierengebied Maas (Tabel 4-1)
•
Voor ringdeel 3 zijn de evacuatiefracties en conditionele kansen toegepast voor het
benedenrivierengebied (Tabel 4-2).
•
Voor ringdeel 4, 5 en 6 zijn de evacuatiefracties en conditionele kansen toegepast
voor het Rivierengebied Rijn (Tabel 4-3)
Op basis van de evacuatiefracties en de conditionele kansen kan de verwachtingswaarde van de evacuatie worden berekend. Uit Tabel 4-1 en Tabel 4-3 kan worden
afgeleid dat de verwachtingswaarde voor evacuatie 0,76 per overstroming is bij de
ringdelen langs de Maas en de Rijn (ringdelen 1, 2, 4, 5 en 6). Dat betekent dat bij
een overstroming gemiddeld ca. 76% van de bevolking preventief is geëvacueerd.
Voor ringdeel 3 is dit ca. 11%.
Evacuatie-deelscenario
Overstroming
kort van tevoren

2. Ongeorganiseerde

onverwacht

evacuatie

ruim van tevoren
verwacht

Conditionele kans (-)

0,00

0,10

0,59

0,08

0,85

0,42

0,90

0,40

1. Geen evacuatie

verwacht of

Overstroming

Evacuatiefractie (-)

3. Ongeorganiseerde
evacuatie
4. Georganiseerde
evacuatie

Tabel 4-1: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatiedeelscenario’s – Rivierengebied Maas.
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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.

Evacuatie-deelscenario
Overstroming
kort van tevoren

2. Ongeorganiseerde

onverwacht

evacuatie

ruim van tevoren
verwacht

Conditionele kans (-)

0,00

0,40

0,03

0,44

0,59

0,12

0,76

0,04

1. Geen evacuatie

verwacht of

Overstroming

Evacuatiefractie (-)

3. Ongeorganiseerde
evacuatie
4. Georganiseerde
evacuatie

Tabel 4-2: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatiedeelscenario’s – Benedenrivierengebied.
Evacuatie-deelscenario
Overstroming
kort van tevoren

2. Ongeorganiseerde

onverwacht

evacuatie

ruim van tevoren
verwacht

Conditionele kans (-)

0,00

0,10

0,59

0,04

0,80

0,26

0,89

0,60

1. Geen evacuatie

verwacht of

Overstroming

Evacuatiefractie (-)

3. Ongeorganiseerde
evacuatie
4. Georganiseerde
evacuatie

Tabel 4-3: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatiedeelscenario’s. – Rivierengebied Rijn

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 paragrafen beschrijven per ringdeel de overstromingsverlopen en de
gevolgen van de overstromingen. Per ringdeel is steeds 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 evacuatiedeelscenario’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 4). De kenmerken van een overstromingsscenario met
meervoudige doorbraken zijn afgeleid uit die van de enkelvoudige doorbraken.

4.2.1

Ringdeel 1: Doorbraaklocaties Genderen
Bij een doorbraak in ringdeel 1 (Figuur 4-3) overstroomt het gedeelte van het
dijkringgebied ten oosten van de Buitendijk. Bij de verschillende buitenwatersituaties
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is het overstroomd gebied vergelijkbaar van omvang maar de waterdiepte wordt wel
dieper bij een kleinere overschrijdingsfrequentie.
tp-1d

tp

tp+1d

Schade [Mln
€]

850

1.350

1.920

Slachtoffers

5 - 55

10 – 125

20 – 205

Figuur 4-3: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
Genderen voor drie buitenwaterstanden.

In de tp situatie is de waterdiepte in de diepe delen tot 3 meter diep. In de situatie
tp+1d is de schade een factor 2,5 toegenomen ten opzichte van de situatie tp-1d. Voor
de slachtoffers is dit een factor 4.
4.2.2

Ringdeel 2: Doorbraaklocatie Dussen
Bij een doorbraak bij ringdeel 2 (Figuur 4-4) is het overstroomd gebied ook het
gedeelte ten oosten van de Buitendijk. De overstroming heeft minder grote gevolgen
dan bij een doorbraak in ringdeel 1. Reden hiervoor is dat Dussen meer benedenstrooms is gelegen en de buitenwaterstand bij een vergelijkbare overschrijdingsfrequentie daardoor lager is. In de tp situatie is de waterdiepte in de diepe delen om
en nabij de 2 meter diep. In de tp+1d situatie is dit 2,5 m.

Schade [Mln €]
Slachtoffers

tp-1d

tp

tp+1d

475

780

1.140

5 - 30

5 - 55

10 - 100

Figuur 4-4: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Dussen voor twee buitenwaterstanden.

4.2.3

Ringdeel 3: Doorbraaklocatie Pauluszand
Bij een doorbraak vanuit ringdeel 3 (Figuur 4-5 en Figuur 4-6) ligt het overstroomd
gebied ten westen van de Buitendijk. Dit is vooral landelijk gebied. In het noorden ligt
Werkendam, maar Werkendam is relatief hoog gelegen en overstroomt alleen in de
situatie tp+2d. De gevolgen bij een doorbraak vanuit ringdeel 3 zijn dan ook kleiner
dan bij een doorbraak in de overige ringdelen. De waterdiepte in de tp situatie is circa
1 m diep.
In de situatie van een open Maeslant- en Hartelkering zijn de gevolgen groter dan bij
een situatie met gesloten Maeslant- en Hartelkering voor een vergelijkbare
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overschrijdingsfrequentie. Dit wordt verklaard doordat een storm korter duurt (1,5-2
dagen) dan een hoogwater op de rivier (meer dan 1 week). Dit betekent dat bij een
afvoergedomineerde situatie veel langer water het gebied in kan stromen dan bij een
stormgedomineerde situatie. In beide gevallen word het overstroomd gebied beperkt
door de Buitendijk.

Schade [Mln €]
Slachtoffers

tp-1d

tp

tp+1d

tp+2d

40

55

75

175

0-5

0-5

0-5

0 - 10

Figuur 4-5: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Pauluszand voor vier buitenwaterstanden, bij gesloten Maeslant- en Hartelkering.
tp-1d

Schade [Mln €]
Slachtoffers

65
0-5

Figuur 4-6: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Pauluszand voor een buitenwaterstanden, bij open Maeslant- en Hartelkering..

4.2.4

Ringdeel 4: Doorbraaklocatie Werkendam-Stad
Ook bij een doorbraak vanuit ringdeel 4 (Figuur 4-7) wordt het overstroomd gebied
beïnvloed door de Buitendijk en blijft het overstroomd gebied beperkt tot het gebied
ten westen van de Buitendijk. Omdat de breslocatie nu bij het stedelijk gebied van
Werkendam is gelegen, stroomt dit onder. Hierdoor zijn de schade en het aantal
slachtoffers wel groter dan bij een doorbraak bij Pauluszand (ringdeel 3), bij
vergelijkbare terugkeertijden.
In het gebied ten zuidoosten van Werkendam is het water in de tp situatie meer dan 3
meter diep. Ten zuiden van Werkendam is de waterdiepte ca. 1 m diep.

59

tp-1d

tp

tp+1d

Schade [Mln
€]

335

415

440

Slachtoffers

5 - 50

10 - 80

10 - 85

Figuur 4-7: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Werkendam-Stad voor drie buitenwaterstanden.

4.2.5

Ringdeel 5: Doorbraaklocatie Werkendam
Bij een doorbraak vanuit ringdeel 5 (Figuur 4-8) overstroomt het gedeelte van het
dijkringgebied ten oosten van de Buitendijk. Ook bij deze doorbraaklocatie is het
overstroomd gebied bij de verschillende buitenwatersituaties vergelijkbaar van omvang maar wordt de waterdiepte wel dieper bij een kleinere overschrijdingsfrequentie.
In de situatie tp is de waterdiepte in de diepe delen meer dan 4 meter.
In de tp+1d situatie is de schade en slachtoffers ongeveer een factor 1,5 keer groter
dan in de situatie tp-1d.

Schade [Mln €]
Slachtoffers

tp-1d

tp

tp+1d

1.805

2.285

2.505

20 - 200

35 - 320

40 – 375

Figuur 4-8: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Werkendam voor drie buitenwaterstanden.

4.2.6

Ringdeel 6: Doorbraaklocatie Woudrichem
Bij een doorbraak vanuit ringdeel 6 (Figuur 4-9) is in de situatie van tp-1d het
overstroomd gebied ook ten westen van de Buitendijk gelegen. Het overstroomd
gebied bij de verschillende buitenwatersituaties is vergelijkbaar van omvang. De
waterdiepte wordt wel groter bij een kleinere overschrijdingsfrequentie. In de situatie
tp kan de waterdiepte in de diepe delen al bijna 5 meter zijn.
In de tp+1d situatie is de schade en slachtoffers ongeveer een factor 1,5 keer groter
dan in de situatie tp-1d.
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Schade [Mln €]
Slachtoffers

tp-1d

tp

tp+1d

3.175

3.940

4.050

40 - 375

55 - 510

60 - 525

Figuur 4-9: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak
bij Woudrichem voor drie buitenwaterstanden.

4.2.7

Maximaal scenario
Figuur 4-10 geeft de maximale waterdiepten voor het maximaal scenario, waarbij een
doorbraak ontstaat bij alle 6 doorbraaklocaties. Deze situatie is doorgerekend voor een
belastingsituatie van tp+1d. Voor het maximaal scenario bedraagt de economische
schade iets meer dan 4 miljard Euro. Er vallen meer dan duizend slachtoffers.
Er is ook een berekening gedaan met 2 doorbraaklocaties bij Woudrichem en Dussen.
De gevolgen bij deze situatie zijn van dezelfde ordegrootte als bij het maximaal
scenario. Opvallend in deze scenario’s is dat de schade vergelijkbaar is met de schade
bij een doorbraak bij Woudrichem in de tp+1d situatie. Reden hiervoor is dat ook bij
een enkelvoudige doorbraak bij Woudrichem het gehele dijkringgebied overstroomt.
Het aantal slachtoffers is echter twee keer zo groot. Dat het aantal slachtoffers veel
groter is bij het maximaal scenario dan bij de enkelvoudige doorbraken heeft ermee te
maken dat de stijgsnelheden op veel meer plaatsten relatief hoog zullen zijn bij
meervoudige doorbraken.

Schade [Mln €]
Slachtoffers
Figuur 4-10:

Maximaal Scenario

Doorbraaklocatie
Woudrichem en Dussen

4070

4015

125 - 1140

120 - 1090

Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij het
maximale scenario en bij een doorbraak bij Woudrichem en Dussen.

4.3

Overzicht resultaten overstromingsberekeningen
De resultaten van de overstromingsberekeningen per doorbraaklocatie zijn
samengevat in Tabel 4-4.
Uit de resultaten van de overstromingsberekeningen kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
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•

•

•
•

•

•
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De Buitendijk heeft een grote invloed op het overstroomd gebied. Vanuit ringdeel
3 en 4 overstroomd het gedeelte ten westen van de Buitendijk, bij de overige
ringdelen overstroomt vooral het gebied ten oosten ervan.
De gevolgen van een overstroming ten oosten van de Buitendijk (ringdeel 1,2,5
en 6) zijn groter dan een overstroming ten westen van de buitendijk (ringdeel 3
en 4).
De schade en het aantal slachtoffers bij een overstroming vanuit ringdeel 3 zijn
klein in vergelijking met de overige ringdelen.
De schade en het aantal slachtoffers bij een overstroming vanuit de Boven
Merwede (ringdeel 5 en 6) zijn groter dan vanuit de Bergsche Maas (ringdeel 1 en
2). Voor ringdeel 4, dat op de grens Bergsche Maas en Steurgat is gelegen, gaat
dit niet helemaal op. Bij ringdeel 4 is het maaiveld bij de bres relatief
hooggelegen, omdat de bres direct bij het stedelijk gebied van Werkendam ligt;
Bij bovenstroomse breslocaties is de schade groter dan bij meer benedenstrooms
gelegen breslocaties bij vergelijkbare overschrijdingsfrequenties. Reden hiervoor
is dat bij vergelijkbare overschrijdingsfrequentie de buitenwaterstand
benedenstrooms lager is dan bovenstrooms. Zo zijn langs de Boven Merwede de
gevolgen het grootst bij een doorbraak bij Woudrichem en langs de Bergsche
Maas bij een doorbraak bij Genderen.
Bij het maximaal scenario is de schade vergelijkbaar met die bij een doorbraak bij
Woudrichem in de tp+1d situatie. Het aantal slachtoffers in het maximaal scenario
zijn een factor twee keer groter dan bij een doorbraak bij Woudrichem in de
tp+1d situatie. De reden voor deze toename in het aantal slachtoffers is dat bij
een meervoudige doorbraak op meer plaatsen in het dijkringgebied de
stijgsnelheid relatief hoog zal zijn.

1

2

3

3

4

5

6

tp-1d

tp

tp+1d

schade (miljoen €)

850

1350

1920

aantal slachtoffers

5 - 55

10 – 125

20 – 205

tp+2d

Genderen

Dussen
schade (miljoen €)

475

780

1140

aantal slachtoffers

5 - 30

5 - 55

10 - 100

Pauluszand - Open
schade (miljoen €)

65

aantal slachtoffers

0-5

Pauluszand - Gesloten
schade (miljoen €)

40

55

75

175

aantal slachtoffers

0-5

0-5

0-5

0 - 10

Werkendam - Stad
schade (miljoen €)

335

415

440

aantal slachtoffers

5 - 50

10 - 80

10 - 85

schade (miljoen €)

1805

2285

2505

aantal slachtoffers

20 - 200

35 - 320

40 – 375

schade (miljoen €)

3175

3940

4050

aantal slachtoffers

40 - 375

55 - 510

60 - 525

Werkendam

Woudrichem

2 en 6 Woudrichem en Dussen

Max

schade (miljoen €)

4015

aantal slachtoffers

120 - 1090

RD01 t/m RD06
schade (miljoen €)

4070

aantal slachtoffers

125 - 1140

Tabel 4-4: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen.
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5

Overstromingsscenario’s en scenariokansen

Dit hoofdstuk beschrijft de scenariokansen voor de verschillende overstromingsscenario’s van dijkring 24 Land van Altena. De scenariokans is de kans dat een
bepaald overstromingsverloop optreedt. Door de scenariokansen te combineren met de
gevolgen van overstromingen (hoofdstuk 4) kan het overstromingsrisico worden
bepaald (hoofdstuk 6).
Bij de bepaling van de scenariokansen is uitgegaan van situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens), zie kader paragraaf 3.4.1. Indien het risico voor macrostabiliteit
groter blijkt te zijn, wijzigen de scenariokansen. De scenariokansen voor deze situatie
zijn niet gepresenteerd, maar de gebruikte uitgangspunten en werkwijze zijn identiek.
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 overstromingsrisico. Meervoudige doorbraken zullen immers leiden tot andere overstromingspatronen en andere gevolgen dan enkelvoudige doorbraken. In VNK2 worden drie
basisgevallen onderscheiden:
1. Geen ontlasten bij doorbraak.
2. Ontlasten bij doorbraak waarbij het zwakste vak als eerste faalt.
3. Ontlasten bij doorbraak waarbij het eerst belaste vak als eerste faalt.
Bij de definitie van scenario’s is uitgegaan van “Geen ontlasten bij doorbraak”. In het
geval van dijkring 24 kan namelijk vanuit drie buitenwatergebieden een overstroming
optreden: vanuit de Bergsche Maas, het Steurgat en vanuit de BovenMerwede/Afgedamde Maas. Een doorbraak langs de Bergsche Maas (2 ringdelen) heeft
geen invloed op de kans op een doorbraak langs het door rivierafvoer gedomineerde
deel van de Boven-Merwede (3 ringdelen) of op een doorbraak langs het door
stormopzet gedomineerde deel (Steurgat) en vice versa. Er kunnen dus meervoudige
doorbraken optreden.
Verondersteld is dat een doorbraak langs bijvoorbeeld de Boven-Merwede (3
ringdelen) ook niet zorgt voor ontlasting voor de overige ringdelen langs de Boven-

65

Merwede. Op deze manier zijn alle denkbare scenario’s, hoe onwaarschijnlijk deze
mogelijk ook zijn, beschouwd.
In werkelijkheid kan, in enige mate, sprake zijn van ontlasten bij de ringdelen die in
hetzelfde belastingsysteem liggen. Echter, uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat
meervoudige doorbraken geen dominante bijdrage leveren aan het economische risico
en het slachtofferrisico. Hierdoor doet de gekozen aanpak geen afbreuk aan het
berekende economisch- of slachtofferrisico. Bovendien moet worden bedacht dat de
aanname van ontlasten een uiterste is, aangezien het nooit is uit te sluiten dat er
slechts 1 ringdeel faalt.
5.2

Scenariokansen
De scenariokansen zijn met PC-Ring berekend volgens de standaard werkwijze binnen
VNK2. De kansen per scenario zijn in Tabel 5-1 (en in Bijlage G) weergegeven. De som
van de scenariokansen is gelijk aan de overstromingskans. Uit Tabel 5-1 blijkt dat het
overstromingsscenario Genderen het meeste bijdraagt aan de overstromingskans. Dit
komt doordat de grootste berekende faalkansen van de dijkring in dit ringdeel zijn te
vinden, zie hoofdstuk 4.
Het meervoudige scenario met de grootste bijdrage aan de overstromingskans betreft
het scenario met een doorbraak bij Genderen (Bergsche Maas) in combinatie met een
doorbraak bij Pauluszand (Steurgat). Dit scenario heeft een kansbijdrage van 3,6%.
Volgnummer

Scenario

Scenariokans
[per jaar]

Percentage van de
overstromingskans

1

RD01_Genderen

1/620

62,4%

2

RD06_Woudrichem

1/2.800

13,7%

3

RD03_Pauluszand

1/5.200

7,4%

4

RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand

1/11.000

3,6%

5

RD01_Genderen,
RD06_Woudrichem

1/13.000

2,9%

6

RD04_WerkendamStad

1/24.000

1,6%

7

RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad

1/51.000

0,8%

8

RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem

1/74.000

0,5%

RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem

1/77.000

0,5%

10

RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem

1/88.000

0,4%

11 t/m 63

verschillende

1/6.300

6,1%

Restant

Maximaal_scenario

<1/1.000.000

< 0,001%

totaal

1/390

100,0%

9

Tabel 5-1: Kans van voorkomen per doorbraakscenario.

De procentuele bijdragen van de scenariokansen aan de overstromingskans zijn
weergegeven in de rechter kolom van Tabel 5-1.
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6

Overstromingsrisico

In het project VNK2 worden kansen en gevolgen (economische schade en slachtoffers)
van een overstroming berekend per dijkringgebied. De kansen op en de gevolgen van
de mogelijke overstromingsscenario’s bepalen samen het overstromingsrisico. Dit
overstromingsrisico wordt beschreven in de vorm van diverse risicomaten. In dit
hoofdstuk worden de berekening van het overstromingsrisico en de risicomaten voor
dijkringgebied 24 beschreven en geanalyseerd. In dit hoofdstuk is uitgegaan van 2
verschillende situaties betreffende de ondergrond, zie het tekstkader in paragraaf 3.4.
6.1

Aanpak berekening overstromingsrisico
Het risico is berekend door de kansen op en de gevolgen van de overstromingsscenario’s, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 5, te combineren. Bij de selectie van de overstromingsberekeningen is steeds gekeken naar de belastingcondities waarbij het optreden
van de verschillende scenario’s het meest waarschijnlijk is. Als een scenario naar verwachting pas optreedt bij een zeer hoge waterstand, is uitgegaan van een overstromingsberekening die hoort bij deze extreme waterstand.
De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de koppeling met de gevolgen van de gedefinieerde overstromingsscenario’s te maken. Het ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het
overstromingsscenario optreedt. Voor de details van de koppeling wordt verwezen
naar het achtergrondrapport [2].
Deze aanpak is niet per definitie conservatief. Idealiter wordt voor de gevolgen van
een overstromingsscenario immers uitgegaan van de verwachtingswaarde van de gevolgen gegeven overstroming en niet van de meest waarschijnlijke gevolgen bij een
overstroming. Indien het ontwerppunt van de lokale waterstand steeds exact gelijk
zou zijn aan het peil waarbij de overstromingsberekening is uitgevoerd, dan zou het
overstromingsrisico worden onderschat. Hetzelfde overstromingsscenario kan immers
ook optreden bij ongunstigere (maar minder waarschijnlijke) omstandigheden.

6.2

Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico kan worden uitgedrukt in diverse risicomaten, zoals de verwachtingswaarde van de economische schade, de schadefunctie (FS-curve), de verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers, het plaatsgebonden risico (PR),
het lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico (FN-curve). In deze paragraaf
worden deze risicomaten voor dijkringgebied 24 beschreven en geanalyseerd.

6.2.1

Economisch risico
Voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) en situatie 2 (verwachting beheerder)
zijn de verwachtingswaardes van de economische schade en het aantal slachtoffers
respectievelijk 3,6 en 17,5 miljoen euro per jaar. In dijkringgebied 24 wonen circa
55.000 mensen [inwonersstatistiek HIS-SSM peildatum 2006]. Per inwoner is de
verwachtingswaarde van de economische schade dus gemiddeld 65 tot 320 euro per
jaar. Een overzicht van de 10 scenario’s die het meest bijdragen aan het economisch
risico is weergegeven in Bijlage I, uitgaande van situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens).
In Figuur 6-2 is de ruimtelijke verdeling van de verwachtingswaarde van de schade
over het dijkringgebied weergegeven uitgaande van situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens). De verwachtingswaarde kan in stedelijk gebied oplopen tot
boven de € 5.000 per jaar per hectare. Voor het grootste deel van het dijkringgebied is
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de verwachtingswaarde van de schade maximaal € 500 per jaar per hectare. Dit
betreft voornamelijk landelijk gebied.

Figuur 6-1: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar, voor situatie 1
(huidige ondergrondgegevens).

Schadefunctie
Voor dijkringgebied 24 is tevens een schadefunctie (of FS-curve) bepaald. Elk punt in
de schadefunctie geeft de kans per jaar dat een overstroming van het dijkringgebied
een bepaald schadebedrag bereikt of overschrijdt. In Figuur 6-2 zijn de kansen op
overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond. Een overzicht van de 10
scenario’s die het meest bijdragen aan het slachtofferrisico is weergegeven in Bijlage I.
De maximale schade die kan optreden is ongeveer gelijk aan 4 miljard euro. In dit
geval is vrijwel het hele dijkringgebied overstroomd. In Tabel 6-1 zijn ter illustratie
enkele kenmerkende punten uit Figuur 6-2 opgenomen.

Schade [miljoen euro]

Kans [per jaar] voor

situatie 1 (huidige

situatie 2 (verwachting

ondergrondgegevens)

beheerder)

>850

1/430

1/160

>3.000

1/1.700

1/250

>4.000

1/6.000

1/360

Tabel 6-1
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Kans [per jaar] voor

Kans op economische schade, de aangegeven range is afhankelijk van het gekozen
uitgangspunt voor macrostabiliteit binnenwaarts.

Figuur 6-2 FS-curve voor dijkring 24, de blauwe lijn is voor situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens) en de oranje lijn is voor situatie 2 (verwachting beheerder).

6.2.2

Slachtofferrisico
Voor situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) en situatie 2 (verwachting beheerder)
zijn de verwachtingswaardes het aantal slachtoffers respectievelijk 0,09 en 0,55
slachtoffers per jaar. Figuur 6-3 geeft het plaatsgebonden risico (PR) voor
dijkringgebied 24 weer, uitgaande van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens). Het
PR is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een jaar continu op
dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming.
Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door de scenariokansen en de waterdiepte,
stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffende plek kunnen ontstaan. Bij het bepalen van het plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten
beschouwing gelaten. In tegenstelling tot de verwachtingswaarde van het totaal aantal
dodelijke slachtoffers is het plaatsgebonden risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking.
In Figuur 6-3 valt op dat in het centrale deel van het dijkringgebied het
plaatsgebonden risico het hoogst is. Het maaiveld ligt hier het laagst waardoor na een
dijkdoorbraak de grootste waterdiepten optreden in dit deel van de dijkring. Het
plaatsgebonden risico ligt in dit deel van het dijkringgebied grotendeels tussen
1/10.000 per jaar en de 1/100.000 per jaar. Vrijwel nergens is het plaatsgebonden
risico groter dan 1/10.000 per jaar. In het westelijke en het oostelijke deel van de
dijkring ligt het maaiveld hoger dan in het centrale deel van de dijkring. Dit komt
duidelijk naar voren in het berekende PR.
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Figuur 6-3: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkringgebied 24, links de situatie met de
berekende faalkansen voor macrostabiliteit op basis van de huidige parameterset
(situatie 1), rechts de situatie met een aangenomen faalkans (situatie 2).

Lokaal individueel risico
Het lokaal individueel risico (LIR) is de kans per jaar dat een persoon die zich
permanent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg
van een overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor
preventieve evacuatie zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico wordt beschouwd
bij de ontwikkeling van de nieuwe normering.

Figuur 6-4:

Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 24, links de situatie met de
berekende faalkansen voor macrostabiliteit op basis van de huidige
parameterset (situatie 1), rechts de situatie met een aangenomen faalkans
(situatie 2).

In situatie 1 is het lokaal individueel risico vrijwel overal kleiner dan 1/100.000 per
jaar, behalve in het noordelijke deel van de dijkring. Hier is lokaal het individueel risico
groter dan 1/100.000 per jaar, zie Figuur 6-4. In een gedeelte van Woudrichem is het
risico groter dan 1/10.000 per jaar. In het centrale deel van het dijkringgebied ligt het
maaiveld het laagst (lager dan NAP +0m), waardoor het lokaal individueel risico hier
het grootst is. Na een dijkdoorbraak worden in dit gebied immers de grootste waterdiepten behaald. In dit gebied wonen relatief weinig mensen.
Groepsrisico
Voor dijkringgebied 24 is tevens het groepsrisico bepaald. Het groepsrisico geeft de
kans op een ongeval, in dit geval een overstroming, met N of meer slachtoffers. In de
berekening van het groepsrisico is het effect van evacuatie meegenomen. Het groepsrisico wordt weergegeven in een FN-curve. In de FN-curve in Figuur 6-5 zijn de kansen
op overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen getoond voor dijkringgebied 24.
Elk punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald slachtofferaantal zal
worden bereikt of overschreden.
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Figuur 6-5: FN-curve voor dijkring 24, de blauwe lijn is voor situatie 1 (huidige
ondergrondgegevens) en de oranje lijn is voor situatie 2 (verwachting beheerder).

Kans [per jaar] voor

Kans [per jaar] voor

situatie 1 (huidige

situatie 2 (verwachting

ondergrondgegevens)

beheerder)

>10

1/1.000

1/200

>100

1/6.900

1/650

>500

1/46.000

1/3.500

>1.000

<1/1.000.000

1/48.000

Slachtoffers [aantal]

Tabel 6-2: Kans op slachtoffer, de aangegeven range is afhankelijk van het gekozen
uitgangspunt voor macrostabiliteit binnenwaarts.

In het ernstigste geval vallen er meer dan duizend slachtoffers, de kans hierop is
echter zeer klein (<<1/1.000.000 per jaar).
6.3

Berekende overstromingsrisico’s in perspectief
In deze paragraaf worden het berekende economisch risico en slachtofferrisico van
dijkring 24 gerelateerd aan berekende risico’s voor een selectie van dijkringen in
Nederland. De overstromingsrisico’s voor een selectie van dijkringen zijn opgenomen
in Bijlage J.
Economisch risico en slachtofferrisico
In Figuur 6-6 zijn naast het berekend economische en slachtofferrisico voor
dijkringgebied 24 de overstromingsrisico’s gepresenteerd voor een selectie van
dijkringen. De figuur geeft zo een beeld van de berekende risico’s voor dijkring 24 in
verhouding tot de risico’s berekend voor andere dijkringen. Hierbij wordt opgemerkt
dat nog niet voor alle dijkringen de risicoanalyse is uitgevoerd (peildatum april 2014).
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Figuur 6-6: Economisch risico en slachtofferrisico voor een selectie van dijkringen, voor dijkring
24 zijn de getallen voor situatie 2 (verwachting beheerder) gepresenteerd.

Uit Figuur 6-6 blijkt dat het berekende economisch risico en slachtofferrisico voor
dijkring 24 van dezelfde ordegrootte is als voor de andere getoonde dijkringen langs
de Maas en Waal. Dijkringen 16 en 43 langs de Waal en Neder-Rijn/Lek hebben een
significant groter economisch risico dan dijkring 24. Het relatief bescheiden risico van
dijkring 24 hangt samen met de relatief kleine berekende faalkansen voor dijkring 24
(hoofdstuk 3) en de beperkte gevolgen in termen van economische schade en
aantallen slachtoffers na een dijkdoorbraak (hoofdstuk 4).
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7

Gevoeligheidsanalyses

In dit hoofdstuk worden de gevoeligheidsanalyses voor dijkring 24 gepresenteerd.
Deze gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd om twee redenen. De eerste reden is om
meer inzicht te krijgen in het effect van maatregelen op de overstromingskans en het
overstromingsrisico. De tweede reden is om het effect van de aannamen die zijn
gedaan tijdens de schematisatie inzichtelijk te maken.
Ook op dijkvakniveau zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Deze zijn verricht om
goede vakschematisaties op te kunnen stellen en te tonen hoe alternatieve
schematisatiekeuzen doorwerken in de resultaten op vakniveau. Deze analyses zijn
toegelicht en uitgewerkt in het achtergrondrapport [2] en niet opgenomen in dit
hoofdrapport.
Uitgangspunt voor onderstaande analyses is situatie 1 (huidige ondergrondgegevens),
zie kader paragraaf 3.4. Bij onderstaande analyses wordt opgemerkt dat, in afwachting
van het grondonderzoek in het kader van de voorverkenning HWBP, het nog
onduidelijk is of er nog aanvullende maatregelen voor het faalmechanisme
macrostabiliteit binnenwaarts nodig zullen zijn. Situatie 1 is een geschikte referentie
als blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn in het kader van
macrostabiliteit binnenwaarts of als aanvullende maatregelen zijn getroffen.
7.1

Selectie van gevoeligheidsanalyses

7.1.1

Analyses naar de invloed van maatregelen op het veiligheidsniveau van dijkring 24
Het veiligheidsniveau van de dijkring kan worden vergroot door het uitvoeren van
waterstandsverlagende en dijkversterkende maatregelen of een combinatie van
beiden. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen effect sorteren voor het verhogen
van het veiligheidsniveau van de dijkring zijn de volgende analyses uitgewerkt:
1. Veiligheidsniveau na waterstandsverlagende maatregelen
Deze analyse geeft antwoord op de vraag of de waterstandsverlaging, die het gevolg is
van de rivierverruimende maatregelen in het kader van het project Ruimte voor de
Rivier, de dijkring op een substantieel hoger veiligheidsniveau brengt. Daartoe zijn de
effecten van de voorziene waterstandsdaling, conform de taakstelling van het project
Ruimte voor de Rivier, op de overstromingskans en het overstromingsrisico bepaald.
Deze analyse is verder uitgewerkt in paragraaf 7.2. De situatie na uitvoering van het
project Ruimte voor de Rivier vormt tevens de referentiesituatie voor de overige analyses, omdat dit project reeds in gang is gezet en op relatief korte termijn (verwachting 2016) zal worden afgerond.
2. Veiligheidsniveau na dijkversterkingen
Deze analyses geven antwoord op de vraag welke inspanning nodig is om de dijkring
na uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier op een substantieel hoger veiligheidsniveau te brengen. Daartoe wordt stapsgewijs beoordeeld welke delen van de
waterkering van dijkring 24 verbeterd moeten worden. De maatregelen hebben
betrekking op zowel aanpassing van de 10 dijkvakken die als meest zwak zijn
geïdentificeerd als ook op verdere aanpassing van de dijken om te voldoen aan
strengere veiligheidsnormen. De volgende gevallen worden nader beschouwd in
paragraaf 7.3:
a. Stapsgewijze verbetering van de 10 zwakste dijkvakken
Bij elke verbetering wordt steeds de faalkans voor één van de 10 dijkvakken met
de grootste faalkansen tot een verwaarloosbare waarde teruggebracht. De
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b.

c.

volgorde van de verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met zo min
mogelijk maatregelen wordt gereduceerd.
Opgave overstromingskans = overschrijdingskansnorm (1/2.000 per jaar)
Om de overstromingskans getalsmatig gelijk te krijgen aan de
overschrijdingskansnorm (1/1.250 per jaar) zullen delen van de waterkering van
dijkring 24 moeten worden versterkt. Deze analyse geeft inzicht in de inspanning
die hiervoor nodig zou zijn.
Veiligheidsniveau na nHWBP maatregelen
De delen van de primaire kering die in de derde toetsronde zijn afgekeurd staan
momenteel op het nHWBP. Deze vakken worden vermoedelijk verbeterd vanaf
circa 2020. In deze analyse wordt het effect op het overstromingsrisico van de
geplande verbeteringen toegelicht.

3. Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltadeelprogramma Veiligheid
In het Deltaprogramma wordt een nieuwe normering voor de waterveiligheid ontwikkeld en uitgewerkt [51]. De huidige wettelijk verankerde overschrijdingskansnorm
voor dijken wordt over enkele jaren vervangen door een overstromingskansnorm op
basis van een risicobenadering, waarin de kans op een overstroming en het gevolg van
een overstroming in samenhang worden beschouwd. Bij het vaststellen van de normen
spelen een basisveiligheidseis en een kosten-batenanalyse een belangrijke rol. In
paragraaf 7.4 wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen:
a. Deltaprogramma Veiligheid: Basisveiligheid LIR <10-5 per jaar:
Het Lokaal Individueel Risico (LIR) in het dijkringgebied moet kleiner zijn dan 10-5
per jaar (basisveiligheidseis). Deze analyse geeft antwoord op de vraag welke
inspanning nodig is om de dijkring vanuit de situatie na afronding van het project
Ruimte voor de Rivier op dit veiligheidsniveau te brengen;
b. Deltaprogramma Veiligheid: Overstromingskansnorm MKBA:
De normen worden gebaseerd op een Maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) waarbij de kosten van de dijkversterking worden afgewogen tegen de
reductie van het overstromingsrisico.
De nieuwe norm zal niet meer zoals nu per dijkringgebied gelden, maar per dijktraject
(onderdeel van een dijkring). De gevolgen kunnen per dijktraject verschillen, waardoor
ook de normen per dijktraject kunnen verschillen. Door het Deltaprogramma Veiligheid
is dijkring 24 verdeeld in drie dijktrajecten, waarbij voor elk traject op basis van een
MKBA en een basisveiligheidsanalyse (LIR-eis 10-5 per jaar) een
overstromingskansnorm is afgeleid. De analyse geeft antwoord op de vraag welke
inspanning nodig is om de dijktrajecten aan de economisch optimale normen te laten
voldoen.
Het vertrekpunt bij de uitgevoerde analyses is de situatie na afronding van het project
Ruimte voor de Rivier.
7.1.2

Analyses naar aannamen in de risicoanalyse van dijkring 24
De risicoanalyse zoals gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken berust op enkele
uitgangspunten en aannamen. Voor van deze uitgangspunten en aannamen is middels
een gevoeligheidsanalyse inzichtelijk gemaakt wat hun effect op de berekende
overstromingskans en het overstromingsrisico is:
1. Gevoeligheidsanalyse standzekerheid binnendijken
Een uitgangspunt in de gepresenteerde overstromingsrisico’s is dat de
binnendijken, zoals bijvoorbeeld de Buitendijk (de westelijke oude bedijking
Werkendam-Hank) en de regionale compartimenteringskering rond Werkendam,
standzeker zijn. De binnendijken maken formeel geen deel uit van de primaire
waterkeringen die dijkringgebied 24 moeten beschermen tegen een overstroming
maar hebben invloed op het overstromingspatroon. In een gevoeligheidsanalyse is
in beeld gebracht wat het effect op het overstromingsrisico is wanneer wordt
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aangenomen dat deze dijken niet standzeker zijn. Deze analyse is nader
uitgewerkt in paragraaf 7.5.1.
7.1.3

Systeemwerking: veiligheidsniveau bij een overstroming vanuit DR38 / DR37
Bij een overstroming in Dijkring 38 Bommelerwaard of Dijkring 37 Nederhemert
is het mogelijk dat water over de categorie c-kering langs de Afgedamde Maas
dijkringgebied 24 instroomt. Dit effect is niet meegenomen in de risicoanalyse. In
paragraaf 7.6 wordt een inschatting gegeven van het effect van een overstroming
vanuit deze twee dijkringen op het overstromingsrisico in dijkringgebied 24.

7.2

Veiligheidsniveau na waterstandsverlagende maatregelen
Deze analyse geeft antwoord op de vraag of de waterstandsdaling, die het gevolg is
van de rivierverruimende maatregelen in het kader van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier, de dijkring op een substantieel hoger veiligheidsniveau brengt. Daartoe zijn de effecten van de voorziene waterstandsdaling, conform
de doelstelling van de PKB, op de overstromingskans en het overstromingsrisico
bepaald. De situatie na uitvoering van de rivierverruimende maatregelen in het kader
van de PKB Ruimte voor de Rivier vormt tevens de referentiesituatie voor de overige
analyses, omdat dit project reeds in gang is gezet en op relatief korte termijn
(verwachting 2016) zal worden afgerond.
Het doel van de PKB Ruimte voor de Rivier is onder andere het dusdanig verlagen van
de maatgevende waterstanden dat deze overeenkomen met de Hydraulische Randvoorwaarden 1996 (HR1996) [34]. De waterstandsdaling die de RvdR-ingrepen
veroorzaken moet ertoe leiden dat de waterstand over het hele traject wordt verlaagd
tot de HR1996 waterstand. Door de ingrepen kan de waterstand lokaal onder de
HR1996 waterstand komen te liggen.

7.2.1

De invloed van Ruimte voor de Rivier-projecten nabij dijkring 24
Voor dijkring 24 zijn meerdere Ruimte voor de Rivier projecten van toepassing. Vier
projecten hebben een verlagend effect op de waterstand bij dijkring 24, namelijk
‘Ontpoldering Noordwaard’, ‘Uiterwaardvergraving Avelingen’ en ‘Uiterwaardvergraving
Munnikenland’ langs de Waal en Merwede, en ‘Rivierverruiming Overdiepse Polder’
langs de Bergsche Maas. Daarnaast spelen ook een aantal dijkverbeteringsprojecten in
het kader van Ruimte voor de Rivier: dijkverbetering Steurgat en dijkverbetering
Bergsche Maas. Deze dijkverbeteringen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn
reeds meegenomen in de faalkansberekeningen gepresenteerd in hoofdstuk 3. Deze
hebben geen effect op de waterstanden en zijn in deze analyse dus niet beschouwd.
Voor het effect van de Ruimte voor de Rivier projecten op het MHW is voor de
gevoeligheidsberekeningen in eerste instantie uitgegaan van de globale doelstelling
van de PKB Ruimte voor de Rivier om de waterstanden te verlagen tot de HR1996. De
in rekening te brengen waterstandverlaging is bepaald als het verschil in toetspeilen
tussen HR2006 [33] en HR1996 [34]. Dit zal doorgaans een overschatting van het
effect van RvdR geven, aangezien de lagere waterstanden minder worden beïnvloed
door de rivierverruimende maatregelen dan de waterstanden rond het MHW.
Uitgaande van de doelstelling van RvdR, neemt de berekende overstromingskans van
de dijkring af van 1/390 per jaar tot orde 1/500 (1/490) per jaar. Deze beperkte
afname van de overstromingskans is met name het gevolg van het feit dat de
overstromingskans gedomineerd wordt door het faalmechanisme opbarsten en piping.
Voor het falen van een waterkering op het faalmechanisme opbarsten en piping hoeft
niet noodzakelijkerwijs een hoge waterstand te worden bereikt, maar kan de
waterkering ook falen bij waterstanden lager dan maatgevend hoogwater.
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De door RvdR gerealiseerde waterstandseffecten langs dijkring 24 zullen volgens
modelstudies soms aanzienlijk groter zijn dan de globale doelstelling. Uitgaande van
de daadwerkelijk berekende waterstandseffecten neemt de berekende
overstromingskans van de dijkring af tot ca. 1/600 per jaar.
De bovengenoemde afnames van de overstromingskans gaan gepaard met reducties
van het economisch risico van 25-40% en het slachtofferrisico van 30-40%. Een beeld
van de invloed van de waterstandsdalingen door RvdR op het LIR is gegeven in Figuur
7-1. Uit de figuur blijkt dat het effect op het LIR relatief klein is.

Figuur 7-1: LIR in huidige situatie (links) en na Ruimte voor de Rivier maatregelen (rechts).

Geconcludeerd kan worden dat RvdR een gunstig effect heeft op de overstromingskans
en het overstromingsrisico van dijkring 24. De waterstandverlaging is volgens de
uitgevoerde gevoeligheidsanalyse echter onvoldoende om de dijken naar een substantieel hoger veiligheidsniveau te brengen.
7.3

Veiligheidsniveau na dijkversterkingen
De analyses in deze paragraaf geven antwoord op de vraag welke inspanning nodig is
om de dijkring na uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier op een substantieel
hoger veiligheidsniveau te brengen. Daartoe is stapsgewijs bekeken welke delen van
de waterkering van dijkring 24 verbeterd moeten worden. De maatregelen hebben betrekking op de 10 zwakste dijkvakken/kunstwerken en de dijkvakken die momenteel
op het nHWBP staan.

7.3.1

Stapsgewijze verbetering van de 10 zwakste dijkvakken
De overstromingskans van dijkring 24 is door middel van gerichte maatregelen te verkleinen. Op basis van de resultaten van de faalkansberekeningen zijn de 10 vakken en
kunstwerken geselecteerd met de grootste bijdrage aan de totale overstromingskans.
Voor deze 10 vakken is stapsgewijs de faalkans tot een verwaarloosbare waarde
teruggebracht. Vervolgens zijn steeds opnieuw de overstromingskans en het
overstromingsrisico berekend. Figuur 7-2 toont de overstromingskans als functie van
het aantal verbeteringen dat is uitgevoerd.
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Figuur 7-2: De overstromingskans als functie van het aantal vakken waarin de faalkans voor het
daar dominante faalmechanisme tot een verwaarloosbare omvang is teruggebracht.

Bij elke verbetering wordt de faalkans voor elk faalmechanisme in een vak tot een
verwaarloosbare waarde teruggebracht. Dit betekent dat de betreffende dijkvakken
dusdanig moeten worden versterkt dat de faalkans voor alle faalmechanismen verwaarloosbaar klein wordt ten opzichte van de overige dijkvakken. De volgorde van de
verbeteringen is dusdanig dat de overstromingskans met zo min mogelijk maatregelen
zo veel mogelijk wordt gereduceerd. Dit is een efficiënte strategie zolang geen grote
verschillen bestaan tussen de kosten van versterkingen op verschillende locaties. Deze
kosten zijn in deze analyses niet beschouwd.
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Stap Verbetering van dijkvak

0

Faalkans

Totale

Overstromings

Economisch

vak

Lengte

kans

risico

risico

[per jaar]

[km]

[per jaar]

[M€ / jaar]

[aantal/jr]

1/490

2,7

0,06

Uitgangssituatie

Slachtoffer

(Ruimte voor de Rivier)
1

24.LA562-570

1/1.200

0,9

1/770

2,0

0,05

1/1.300

2,3

1/1.600

1,4

0,04

1/6.200

kunst

1/2.000

1,0

0,03

(Bergsche Maas nabij Genderen)
2

24.LA548-562
(Bergsche Maas nabij Genderen)

3

VNK.24.01.002 (Boven-Merwede,
Waterpoort Woudrichem)

4

24.LA137-142 (Afgedamde Maas

werk
1/12.000

2,8

1/2.300

0,8

0,02

1/12.000

4,2

1/2.400

0,7

0,02

1/14.000

4,8

1/2.800

0,6

0,02

1/15.000

5,6

1/3.500

0,6

0,02

1/18.000

6,7

1/4.300

0,6

0,02

VNK.24.03.005 (Boven-Merwede, 1/20.000

kunst

1/5.400

0,5

0,02

Inlaat Woudrichem)

werk
1/5.600

0,5

0,02

nabij Woudrichem)
5

24.LA153-167 (Afgedamde Maas
nabij Woudrichem)

6

24.LA479-485
(Bergsche Maas nabij Drongelen)

7

24.LA357-364
(Steurgat nabij Hank)

8

24.LA346-357
(Steurgat nabij Hank)

9
10

24.LA246-253 (Boven-Merwede

1/21.000

7,5

nabij Werkendam)
Tabel 7-1: Overstromingskans en overstromingsrisico na 10 gerichte ingrepen in dijkring 24.

Van de tien opgenomen ingrepen in dijkring 24 hebben er twee betrekking op een
kunstwerk en acht op een dijklichaam. De lengte van de tien te verbeteren dijkvakken
is 7,5km, op een totale lengte van de categorie A-kering van de dijkring van 46,3km.
Door het verbeteren van deze 10 vakken (en na Ruimte voor de Rivier) neemt de
overstromingskans af met meer dan een factor 10 van 1/490 per jaar naar 1/5.600
per jaar (Figuur 7-2). De verwachtingswaarde van de economische schade daalt na
deze ingrepen met meer dan een factor 5 van 2,7 naar 0,5 miljoen euro per jaar. Het
slachtofferrisico (niet in Figuur 7-2) daalt met een factor 3 van 0,06 naar 0,02
slachtoffers per jaar.
Het Lokaal Individueel Risico (LIR) in dijkringgebied 24 na 10 gerichte verbeterstappen
is weergegeven in Figuur 7-3. In praktisch het gehele dijkringgebied is het LIR als
gevolg van de 10 verbeterstappen nu kleiner dan 10-6 per jaar.
Bij bovenstaande wordt opgemerkt dat mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig
zijn voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
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Figuur 7-3: LIR in dijkringgebied 24 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen (links) en
na verbetering 10 zwakste dijkvakken inclusief Ruimte voor de Rivier (rechts).

7.3.2

Overstromingskans = overschrijdingskansnorm
Om de overstromingskans van de dijkring getalsmatig gelijk te laten zijn aan de
huidige overschrijdingskansnorm zullen verbetermaatregelen moeten worden
getroffen. Deze analyse geeft inzicht in welke inspanning nodig is om de
overstromingskans gelijk te krijgen aan de overschrijdingskansnorm (1/2.000 per
jaar).
Overstromingskansen en -risico’s
Na afronding van de Ruimte voor de Rivier maatregelen en met de tien verbeterstappen zoals aangegeven in de vorige paragraaf is de berekende overstromingskans reeds
gereduceerd tot circa 1/5.600 per jaar. Dit betekent dat verbeteringsopgave om te
komen tot de overschrijdingskansnorm binnen tien verbeterstappen kan worden
bereikt.
Uit een nadere beschouwing van de tien verbeterstappen weergegeven in Tabel 7-1 en
Figuur 7-2 blijkt dat reeds binnen drie verbeterstappen wordt voldaan aan de
“overstromingskans = overschrijdingskansnorm” (1/2.000 per jaar). Er dienen twee
dijkvakken langs de Bergsche Maas bij Genderen en de coupure Waterpoort
Woudrichem verbeterd te worden om de overstromingskans getalsmatig minimaal
gelijk te krijgen aan de overschrijdingskansnorm van 1/2.000 per jaar. De totale
lengte van de te verbeteren vakken (inclusief het kunstwerk) is circa 2,3 km op een
totale lengte van de categorie A-keringen van dijkring 24 van 46,3 km. Als gevolg van
deze verbeteringen neemt de verwachtingswaarde van de economische schade met
circa 63% af tot 1,0 miljoen euro per jaar. De verwachtingswaarde van het aantal
slachtoffers per jaar neemt als gevolg van de verbeteringen met circa 50% af tot 0,03
slachtoffers per jaar.
Lokaal individueel risico
In Figuur 7-4 is het Lokaal Individueel Risico (LIR) in dijkringgebied 24 weergegeven
voor de situatie waarin de overstromingskans gelijk is aan de overschrijdingskansnorm
van 1/2.000 per jaar. Het LIR neemt als gevolg van de bijbehorende verbeteringsmaatregelen af ten opzichte van de situatie waarin alleen de Ruimte voor de Rivier
maatregelen zijn afgerond. Alleen in onbewoond gebied is het LIR nog groter dan 10-5
per jaar.
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Figuur 7-4: LIR in dijkringgebied 24 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen (links) en
overstromingskans = 1/2.000 per jaar inclusief Ruimte voor de Rivier (rechts).

Bij bovenstaande wordt opgemerkt dat mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig
zijn voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
7.3.3

nHWBP-maatregelen
Op dit moment staat een deel van dijkring 24 op het nHWBP. In dit deel van de
dijkring zullen verbetermaatregelen worden getroffen om de waterkeringen van
dijkring 24 weer aan de huidige normen te laten voldoen. In Figuur 7-5 is een
overzicht weergegeven van de trajecten die op het nHWBP staan. Een deel van deze
verbetermaatregelen wordt op dit moment of op korte termijn uitgevoerd en is al
meegenomen in de analyse naar het overstromingsrisico van de huidige situatie. Dit
betreft de dijkvakken langs het Steurgat 24.LA346-357, 24.LA357-364, 24.LA364-367
en 24.LA246-253. Deze analyse geeft inzicht in het effect van de nog te nemen
verbetermaatregelen.

Figuur 7-5: Overzicht trajecten op het nHWBP en reden afkeuring.
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Dijken
Dijkvak /
kunstwerk

Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Opbarsten
en piping

Beschadiging
bekleding en erosie
dijklichaam

Op nHWBP vanwege

24.LA548-562

1/49.000

24.LA393-408

1/250.000

24.LA253-260

1/660.000

Hoogte

24.LA260-268

1/45.000

Hoogte

24.LA220-229

1/100.000

24.LA229-241

1/390.000

24.LA114-118

1/810.000

<1/1.000.000

Piping

24.LA118-124

1/740.000

1/300.000

Piping

24.LA124-129

1/780.000

1/260.000

Piping

24.LA129-137

1/320.000

24.LA171-176

1/92.000

24.LA176-185

1/78.000

24.LA185-190

1/54.000

24.LA190-202

1/43.000

24.LA202-207

1/24.000

24.LA207-212

1/77.000

<1/1.000.000

1/1.400

Piping

1/140.000

Stabiliteit binnenwaarts
+ Piping

1/290.000

Hoogte
Hoogte

Piping
<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/640.000

1/140.000

<1/1.000.000

Stabiliteit binnenwaarts
Stabiliteit binnenwaarts
Stabiliteit binnenwaarts
Hoogte
Hoogte + Stabiliteit
binnenwaarts

<1/1.000.000

Hoogte

Tabel 7-2 Overzicht van de dijkvakken die in het kader van het nHWBP zullen worden versterkt
en hun faalkansen.

Overstromingskansen na nHWBP maatregelen
In Tabel 7-3 zijn de berekende faalkansen voor de beschouwde faalmechanismen en
de overstromingskans voor dijkring 24 weergegeven voor de situatie na uitvoering van
het project Ruimte voor de Rivier en na uitvoering van de verbetermaatregelen uit het
nHWBP. Op basis van deze tabel kan worden geconcludeerd dat de verbetermaatregelen leiden tot een kleinere overstromingskans van de dijkring. De overstromingskans neemt af met een factor 1,5 en wordt ca. 1/700 per jaar. Dit wordt voornamelijk
verklaard doordat de faalkansbijdrage van opbarsten en piping met een factor 1,6
afneemt.
Type

Faalmechanisme

Ruimte voor
de Rivier

kering
Dijk

Faalkans (per jaar)

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

Overstromingskans

1/7.800

nHWBP
maatregelen
1/8.500

1/540.000 <1/1.000.000

Reductie
factor
1,1
>2,0

1/570

1/910

1,6

1/180.000

1/180.000

1,0

1/490

1/710

1,5

Tabel 7-3: Berekende faalkansen per faalmechanisme en op ringniveau de overstromingskans na
nHWBP

Wanneer het vak 24.LA562-570 ook wordt meegenomen in het kader van het nHWBP
neemt de overstromingskans aanzienlijk verder af, zie Tabel 7-4. Dit vak is in de
verlengde derde toetsronde afgekeurd en zal dus ook nog onderdeel uit gaan maken
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van het nHWBP. Omdat het dominante vak voor het faalmechanisme opbarsten en
piping dan ook wordt verbeterd, reduceert de faalkans voor dit faalmechanisme met
een factor 5,8 in plaats van 1,6. Dit heeft een aanzienlijk effect op de
overstromingskans, deze neemt dan af met een factor 3,4 in plaats van 1,5.
Type

Faalmechanisme

Faalkans (per jaar)

kering

nHWBP
Ruimte voor

maatregelen

Reductie

de Rivier

+24.LA562-

factor

570
Dijk

Overloop en golfoverslag

1/7.800

Macrostabiliteit binnenwaarts

1/8.500

1,1

1/540.000 <1/1.000.000

Opbarsten en piping
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam

>2,0

1/570

1/3.300

5,8

1/180.000

1/180.000

1,0

1/490

1/1.700

3,4

Overstromingskans

Tabel 7-4: Berekende faalkansen per faalmechanisme en op ringniveau de overstromingskans na
uitvoering nHWBP + 24.LA562-570.

Overstromingsrisico’s na HWBP maatregelen
Na uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregelen leiden de
verbetermaatregelen in het kader van het nHWBP tot een beperkte afname van het
overstromingsrisico, zie Tabel 7-7 en Figuur 7-6. Het effect op het LIR is relatief
beperkt.
Wanneer ook dijkvak 24.LA562-570 wordt meegenomen, dan dalen de
overstromingskans en het overstromingsrisico sterk. Het LIR wordt dan (in bebouwd
gebied) overal kleiner dan 10-5 per jaar (Figuur 7-7).
Stap

0

Verbetering van dijkvak

Totale lengte

Overstromings

Economisch

Dijkvakken

kans

risico

risico

[km]

[per jaar]

[M€ / jaar]

[aantal/jr]

1/490

2,7

0,06

13,0*

1/710

2,0

0,05

13,8

1/1.700

1,4

0,04

Uitgangssituatie

Slachtoffer

(Ruimte voor de Rivier)
1

nHWBP maatregelen

2

nHWBP maatregelen +
24.LA562-570

* In totaal staat 8,7 km op het nHWBP, omdat in deze analyse alleen hele dijkvakken zijn beschouwd is de
totale lengte van de te verbeteren dijkvakken groter dan werkelijk op het nHWBP staat.

Tabel 7-5: Overstromingskans en overstromingsrisico na uitvoering nHWBP maatregelen
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Figuur 7-6: LIR na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen (links) en na uitvoering Ruimte
voor de Rivier maatregelen en nHWBP maatregelen (rechts).

Figuur 7-7: LIR na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen + nHWBP maatregelen +
verbetering dijkvak 24.LA562-570.
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7.4

Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltadeelprogramma Veiligheid
Door het Deltadeelprogramma Veiligheid is dijkring 24 verdeeld in 3 dijktrajecten. Per
traject is op basis van een basisveiligheidsanalyse (LIR-eis 10-5 per jaar) en een MKBA
een overstromingskansnorm afgeleid [51] volgens het stramien “1-3-10”. In dit
stramien worden de volgende overstromingskansen gebruikt: 1/100, 1/300, 1/1.000,
1/3.000, 1/10.000, 1/30.000 en 1/100.000 per jaar.
De ontwikkeling van de normering is een dynamisch proces. In de
gevoeligheidsanalyses is uitgegaan van de technisch-inhoudelijke uitwerking van DPV
van januari 2014. Deze normgetallen zijn in maart echter gewijzigd. Voor de kern van
de bevindingen zijn deze wijzigingen echter van ondergeschikt belang.
De trajecten met afgeleide norm zoals gedefinieerd voor dijkring 24 zijn weergegeven
in Tabel 7-6. Deze trajecten zijn weergegeven in Figuur 7-8.
Dijk-

Locatie

traject

Lengte

LIR<10-5 norm

MKBA norm

Maatgevende

[per jaar]

risicomaat

1/3.000

1/10.000

MKBA

1/300*

1/100*

1/1000**

1/300**

1/30.000*

1/3.000

1/10.000**

1/10.000**

[km]

24-1

Bergsche Maas

18,0

24-2

Steurgat

12,9

24-3

Boven-Merwede

15,3

LIR<10-5 per jaar

LIR<10-5 per jaar

* Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie januari 2014
** Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie maart 2014

Tabel 7-6: Overstromingskansnorm per dijktraject zoals afgeleid in het Deltaprogramma [51].

Figuur 7-8: Dijktrajecten dijkring 24 en voorgestelde normen (per jaar) door Deltaprogramma
Veiligheid.
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7.4.1

Overstromingskans en LIR na Ruimte voor de Rivier maatregelen (uitgangssituatie)
Uitgangssituatie voor de bepaling van de benodigde verbeteringen is de situatie na
afronding van de Ruimte voor de Rivier maatregelen. Deze situatie is reeds uitgewerkt
in paragraaf 7.2. De faalkansen zoals deze zijn berekend voor de situatie na afronding
van de Ruimte voor de Rivier maatregelen zijn per traject weergeven in Tabel 7-7.
Dijktraject

Locatie

Faalkans traject [per jaar]

Norm [per jaar]

24-1

Bergsche Maas

1/620

1/10.000

Steurgat

1/6.100

1/300*

24-2

24-3

1/1.000**
Boven-Merwede

Dijkring

1/2.500

1/30.000*
1/10.000**

-

1/490

-

* Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie januari 2014
** Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie maart 2014

Tabel 7-7: Berekende faalkans en overstromingskansnorm per dijktraject zoals afgeleid in het
Deltaprogramma Veiligheid [51].

Hierbij wordt opgemerkt dat mogelijk nog aanvullende maatregelen voor het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts nodig zijn.
7.4.2

Opgave dijkverbetering voor basisveiligheid LIR<10-5 per jaar
Het LIR na uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregelen laat zien dat nog aanvullende verbeteringen nodig zijn, het LIR is nog niet overal tot onder het gewenste
niveau van 10-5 per jaar teruggebracht. De te verbeteren vakken om het LIR terug te
brengen naar gewenst niveau zijn op kaart weergegeven in Figuur 7-10 en in Tabel
7-8.
Stap

0

Dijkvak

Traject

Totale

Overstromings

Economisch

lengte

kans

risico

risico

[km]

[per jaar]

[M€ / jaar]

[aantal/jr]

1/490

2,7

0,06

Uitgangssituatie
(Ruimte voor de Rivier)

1

VNK.24.01.002

Slachtoffer

24-3

KW

1/520

2,3

0,05

Waterpoort Woudrichem
2

24.LA137-142 (Woudrichem)

24-3

0,5

1/540

2,1

0,04

3

24.LA153-167 (Woudrichem)

24-3

1,8

1/540

2,0

0,04

Tabel 7-8: Overzicht scenario’s die het meest bijdragen aan het LIR.

Na verbetering van deze drie delen van de waterkering zoals aangegeven in Tabel 7-8
is het LIR in dijkringgebied 24 teruggebracht tot het niveau zoals weergegeven in
Figuur 7-9. In totaal dient dan na afronding van de Ruimte voor de Rivier maatregelen
nog minimaal 1,8 km dijk te worden versterkt op een totale lengte van de categorie Akeringen van de dijkring van 46,3 km. Na het verbeteren is het LIR in dijkringgebied
24 praktisch overal kleiner dan de 10-5 per jaar. Het LIR is alleen nog groter dan 10-5
per jaar in een relatief klein, onbewoond gebied.
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Figuur 7-9:

LIR in dijkringgebied 24 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen (links)
en LIR teruggebracht naar <10-5 inclusief Ruimte voor de Rivier (rechts).

Voor dijktraject 24-3 is de overstromingskansnorm gebaseerd op de basisveiligheidseis
LIR<10-5 per jaar. Dit betekent dat na de drie ingrepen in de waterkeringen waarbij
het LIR kleiner is dan 10-5 per jaar, in principe voldaan is aan de eis die het
Deltaprogramma aan dit dijktraject stelt. In Tabel 7-9 zijn de faalkansen per traject
weergegeven na de ingrepen uitgevoerd ten behoeve van de basisveiligheidseis. Zoals
in de tabel is weergegeven is de faalkans voor het dijktraject 24-3 (Boven-Merwede)
dan 1/5.500 per jaar. In het Deltaprogramma Veiligheid circuleren voor dit traject
echter normen in de orde van 1/10.000 tot 1/30.000 per jaar (technisch-inhoudelijke
uitwerking DPV, versies januari en maart).
Dit verschil kan worden verklaard doordat in het Deltaprogramma Veiligheid is
uitgegaan van oudere overstromingsberekeningen en het LIR op een grovere wijze is
berekend. Wel kan gesteld worden dat de normen die volgen uit de technischinhoudelijke uitwerking van het DPV, versie januari 2014, onnodig streng lijken
volgens de VNK2-analyse. Immers de dijkring voldoet al aan de voorwaarde LIR < 10-5
per jaar bij een faalkans van 1/5.500 per jaar. De normklasse uit maart 2014 komt
beter overeen met de resultaten van VNK2.
Dijktraject

Locatie

Faalkans

Norm

Maatgevende

traject

[per jaar]

risicomaat

1/620

1/10.000

MKBA

1/6.100

1/300*

LIR<10-5

[per jaar]
24-1
24-2

24-3
Dijkring

Bergsche Maas
Steurgat

1/1.000**
Boven-Merwede

1/5.500

1/30.000*

LIR<10-5

1/10.000**
-

1/540

-

-

* Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie januari 2014
** Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV, versie maart 2014

Tabel 7-9: Overstromingskansnorm per dijktraject na verbeteringen t.b.v. basisveiligheidseis
LIR<10-5.

86

Figuur 7-10: Te verbeteren dijkvakken en kunstwerken om het LIR in bebouwd gebied overal
kleiner dan 10-5 per jaar te krijgen.

Na uitvoering van de Ruimte voor de Rivier-maatregelen is het LIR in vrijwel het hele
dijkringgebied al kleiner dan 10-5 per jaar. Met een relatief beperkte hoeveelheid
versterkingen kan het LIR overal in bebouwd gebied worden teruggebracht tot 10-5 per
jaar. Vanwege de verschillen tussen de VNK2 resultaten en het voorstel van DPV wordt
aanbevolen de voorgestelde norm voor dijktraject 3, waar het LIR bepalend is voor de
normstelling, nader te beschouwen.
7.4.3

Opgave dijkverbetering voor overstromingskansnorm conform DPV
Na afronding van de maatregelen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier en
met de verbetermaatregelen om te komen tot een basisveiligheidsniveau (LIR) kleiner
dan 10-5 per jaar zoals aangegeven in paragraaf 7.4.1, voldoen de berekende
faalkansen per dijktraject nog niet overal aan de norm die het Deltaprogramma heeft
afgeleid op basis van een MKBA. Om de dijktrajecten te laten voldoen aan de afgeleide
veiligheidsnormen zijn nog aanvullende maatregelen nodig. De inspanningen om te
komen tot de normen zoals deze zijn afgeleid in de januari-versie van de Technischinhoudelijke uitwerking van DPV zijn opgenomen in Tabel 7-10. Tevens is in deze tabel
de overstromingskans van het gehele dijkringgebied weergegeven voor de situatie
waarin de drie trajecten voldoen aan de norm conform DPV. De combinaties van
dijkvakken en kunstwerken die per traject moeten worden verbeterd om te voldoen
aan de overstromingskansnorm zijn weergegeven in Figuur 7-11.
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Dijktraject

Norm

Lengte

Extra lengte

Totale lengte

[per jaar]

verbeteringen

verbeteringen

verbeteringen

traject

LIR<10-5

DPV

eisen DPV

[per jaar]

[km]

1

[km]

2

[km]

Faalkans

3

24-1

1/10.000

0,0

2,8

2,8

1/19.000

24-2

1/300

0,0

0,0

0,0

1/6.100

24-3

1/30.000

1,8 (+1 KW)

4,5 (+2 KW)

6,3 (+3 KW)

1/34.000

Dijkring

-

1,8 (+1 KW)

7,3 (+2 KW)

9,2 (+3 KW)

1/4.500

1

betreft de verbeteringen om te komen tot een basisveiligheid LIR <10-5 per jaar (paragraaf 7.4.2)

2

betreft de extra verbetering voor de overstromingskansnorm t.o.v. de verbetering voor de eisen van DPV

3

betreft de totale minimaal te verbeteren lengte van de primaire keringen voor de eisen van het DP Veiligheid

Tabel 7-10:

Overstromingskansen en -risico voor normen volgens de versie van de
Technisch-inhoudelijke uitwerking van het Deltaprogramma Veiligheid van
januari 2014.

Uit Tabel 7-10 blijkt dat wanneer de dijken worden verbeterd tot het niveau waarop de
overstromingskans van de drie trajecten voldoet aan de norm afgeleid in het Deltadeelprogramma Veiligheid, een verbetering nodig is van de waterkeringen van dijkring
24 over een lengte van minimaal 9,2 km op een totale lengte van de dijkring van circa
46 km. Hiervan dient minimaal 1,8 km te worden versterkt om te kunnen voldoen aan
de basisveiligheidseis waarvoor geldt LIR <10-5 per jaar. De extra benodigde verbetering om vervolgens te voldoen aan de overstromingskansnorm per dijktraject bedraagt
circa 7,3 km. Deze verbetermaatregelen zijn op kaart weergegeven in Figuur 7-11.

Figuur 7-11:

Dijkvakken die deel uitmaken van de verbeterstappen voor DPV.

In deze situatie wordt een overstromingskans voor de dijkring berekend van 1/4.500
per jaar. Het economisch risico van dijkringgebied 24 neemt als gevolg van deze
ingrepen (en na uitvoering van Ruimte voor de Rivier maatregelen) af tot 0,2 miljoen
euro per jaar en het slachtofferrisico daalt tot <0,01 slachtoffers per jaar ten opzichte
van de huidige situatie.
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In Figuur 7-12 is voor de volledigheid de ontwikkeling van de basisveiligheid (LIR)
weergegeven voor de situatie waarbij de maatregelen in het kader van de PKB Ruimte
voor de Rivier zijn afgerond (boven) en de situatie waarin voor de drie trajecten wordt
voldaan aan de normen zoals deze zijn afgeleid in het Deltaprogramma met een MKBA.

Figuur 7-12: LIR in dijkringgebied 24 na uitvoering Ruimte voor de Rivier maatregelen (links) en
LIR bij het voldoen aan de normen uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van DPV
(rechts).

Aanvullend op de resultaten gepresenteerd in Tabel 7-10 zijn in Tabel 7-11 en de
benodigde verbeteringen aangegeven om te komen tot een normklasse hoger en een
normklasse lager dan afgeleid voor de drie dijktrajecten.
Traject

Normklasse lager

Normklasse hoger

Norm

Totale lengte

Norm

Totale lengte

[per jaar]

verbeteringen

[per jaar]

verbeteringen

norm [km]
24-1 Bergsche Maas
24-2 Steurgat
24-3 Boven-Merwede
Dijkring

norm [km]

1/3.000

1,4

1/30.000

4,8

1/100

0,0

1/1.000

0,0

1/10.000

3,1 (+3 KW)

1/100.000

11,8 (+3 KW)

5,5 (+3 KW)

16,6 (+3 KW)

Tabel 7-11: Totale lengte verbeteringen benodigd voor verschillende normen per dijktraject.
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Figuur 7-13: Te verbeteren dijkvakken en kunstwerken voor de MKBA norm + een normklasse
hoger en lager (verschillende per traject).

Uit Tabel 7-11 en Figuur 7-13 blijkt dat wanneer de dijken worden verbeterd tot het
niveau waarop de overstromingskans van de 3 trajecten een normklasse lager is dan
de MKBA norm, een verbetering nodig is van de waterkeringen van dijkring 24 over
een lengte van minimaal 5,5 km. Om de 3 trajecten op een overstromingskans een
normklasse hoger dan de MKBA norm te brengen is een verbetering nodig van de
waterkeringen van dijkring 24 over een lengte van minimaal 16,6 km.
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7.5

Analyses naar aannamen in de risicoanalyse van dijkring 24

7.5.1

Standzekerheid binnendijken in dijkringgebied 24
In het dijkringgebied zijn diverse binnendijken aanwezig. Door de beheerder is
aangegeven dat de standzekerheid van deze binnendijken onzeker is en dat de
faalkansen van hierin aanwezige coupures vermoedelijk groot zijn.
In het kader van het Deltaprogramma Veiligheid zijn aanvullende berekeningen (bij
toetspeil en toetspeil plus decimeringshoogte) gemaakt voor verschillende
breslocaties. De resultaten van deze berekeningen zijn gebruikt om het effect van de
aanname dat de binnendijken als standzeker zijn te kwantificeren. Hieruit is gebleken
dat het effect van deze aanname op het economisch- en slachtofferrisico voor dijkring
24 beperkt is. Er treedt geen significante verandering op in de risicobeelden die in
hoofdstuk 6 zijn gepresenteerd. Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat
versterkingen van primaire keringen een aanmerkelijk grotere invloed op het
overstromingsrisico zullen hebben dan versterkingen van regionale keringen.
Hierbij wordt opgemerkt dat er lokaal, nabij de binnendijken, verschillen in
bijvoorbeeld het lokaal individueel risico kunnen voorkomen. In het geval van
standzekere binnendijken is er sprake van opstuwing met hogere waterstanden en
stijgsnelheden als gevolg. In het geval van standzekere binnendijken is er sprake van
opstuwing met hogere waterstanden en stijgsnelheden als gevolg. In het geval van
niet standzekere binnendijken overstroomt een groter deel van het dijkringgebied. Bij
een doorbraak vanuit ringdeel Pauluszand overstroomt bijvoorbeeld een groter deel
van de dijkring (maar de waterdiepte neemt af). Een gedetailleerde beschrijving is
opgenomen in het achtergrondrapport [2].
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7.6

Systeemwerking: veiligheidsniveau bij een overstroming vanuit DR38 / DR37
In het project VNK2 zijn alleen de categorie-a keringen, de dijken die direct
buitenwater keren, beschouwd. Dijkringgebied 24 wordt echter ook beschermd door de
categorie c-keringen langs de afgedamde Maas. Deze keringen keren pas hoge
waterstanden nadat er een dijkdoorbraak in dijkring 37 of 38 is opgetreden en grote
delen van deze dijkringen zijn overstroomd of als de volgende categorie b-keringen
falen (zie hoofdstuk 4):
verbindende waterkering 13: Afsluitdijk Andel met daarin de Wilhelminasluis;
verbindende waterkering 28: Heusdensch Kanaal met daarin de Kromme Nol;
verbindende waterkering 27: Bergsche Maasdijk.
De keringen langs de afgedamde Maas dienen er in dat geval voor dat er geen water
dijkringgebied 24 instroomt. Uit de overstromingsberekeningen van dijkring 38 is
gebleken dat bij een dijkdoorbraak in dijkring 38 water over de categorie c-kering
tussen dijkring 38 en de Afgedamde Maas stroomt. Vervolgens nemen de
waterstanden op de Afgedamde Maas dusdanig toe dat het water ook over de
categorie c-kering tussen dijkring 24 en de Afgedamde Maas stroomt [52]. Dit effect is
niet meegenomen in het risicobeeld dat in hoofdstuk 6 is gepresenteerd.

Figuur 7-14:
Primaire keringen dijkring 24 en aangrenzende dijkringen en verbindende
waterkeringen (bron: Waterschap Rivierenland).

In deze paragraaf wordt een inschatting gegeven van het effect van een overstroming
vanuit dijkring 38 (en vanuit dijkring 37) op het overstromingsrisico van dijkring 24.
Hierbij is uitgegaan van de resultaten van de VNK2-analyses voor dijkringen 37 en 38.
In deze analyse is verondersteld dat de verbindende waterkeringen, de categorie-b
keringen, een significant kleinere faalkansbijdrage hebben aan het overstromingsrisico
van dijkring 24 dan de faalkansen van dijkringen 38 en dijkring 37. Deze keringen
hebben in de derde toetsronde het oordeel ‘voldoet aan de norm’ gekregen [57]. Voor
de analyse is verder gekozen voor een bovengrensbenadering. Zo is aangenomen dat
een overstroming van dijkring 37 of dijkring 38 altijd zal leiden tot een overstroming in
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dijkring 24. Dit is een conservatieve inschatting. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving van de werkwijze wordt verwezen naar het achtergrondrapport [2].
In Tabel 7-12 zijn de afzonderlijke overstromingskansen en –risico’s opgenomen voor
dijkringgebieden 24, 37 en 38. De berekende overstromingskans van dijkring 24 is
aanzienlijk groter dan de overstromingskans van dijkring 37 en 38.
Overstromingskansen

Huidige situatie

Huidige situatie

Huidige situatie

en overstromingsrisico’s

DR24

DR38

DR37

1/390

1/1.200

1/6.000

3,6

4,7

<0,1

0,09

0,10

<0,01

Overstromingskans (per jaar)
Verwachtingswaarde economisch
risico (M€/jaar)
Verwachtingswaarde
slachtofferrisico (aantal/jaar)

Tabel 7-12: Berekende afzonderlijke overstromingskansen en -risico’s voor dijkringgebieden 24,
37 en 38

Berekeningsresultaten overstromingsrisico’s voor dijkring 24
De overstromingskans en de verwachtingswaarde voor de economische schade en het
aantal slachtoffers in dijkring 24 zijn berekend, waarbij ook de scenario’s met een
overstroming vanuit dijkring 37 en 38 zijn meegenomen. In Tabel 7-13 zijn de
overstromingskansen en de overstromingsrisico’s van dijkring 24 weergegeven voor de
huidige situatie, de huidige situatie plus een scenario met een overstroming geïnitieerd
door een overstroming van dijkring 37 en de huidige situatie plus de scenario’s met
een overstroming van dijkring 24 geïnitieerd door overstromingen vanuit dijkringen 37
en 38.
Overstromingskansen en

Huidige

Huidige situatie +

overstromingsrisico’s

situatie

overstroming

overstroming

vanuit DR37

vanuit DR37/DR38

1/390

1/360

1/280

3,6

4,1

6,7

0,09

0,09

0,17

Overstromingskans (per jaar)
Economisch risico (M€/jaar)
Slachtofferrisico (aantal/jaar)

Huidige situatie +

Tabel 7-13: Berekende overstromingskansen en -risico’s voor dijkringgebied 24, met
inachtneming van overstromingen geïnitieerd vanuit dijkring 37 en dijkringen 37 en
38 gecombineerd.

Uit Tabel 7-13 blijkt dat het risico in dijkring 24 toeneemt als ook overstromingen
vanuit dijkring 37 en dijkring 38 worden beschouwd. De stijging is echter beperkt. Het
slachtofferrisico stijgt nagenoeg niet en het economisch risico neemt toe met hooguit
circa 14% tot een verwachtingswaarde van 4,1 miljoen per jaar. Als ook het
overstromingsrisico van een overstroming vanuit dijkring 38 wordt meegenomen,
neemt de verwachtingswaarde van de economische schade en het aantal slachtoffers
toe met hooguit grofweg een factor 2.
In Figuur 7-15 is het Lokaal Individueel Risico (LIR) weergegeven voor zowel de
situatie zonder als met het meenemen van overstromingen vanuit dijkring 37 en 38.
De verschillen tussen de LIR-beelden zijn niet groot. De gebieden waar het LIR groter
is dan 10-5 per jaar worden iets groter. Hierbij moet wel bedacht worden dat de
uitgevoerde analyse conservatief is ingestoken, uitgangspunt is namelijk dat de
categorie b-keringen tussen dijkring 37 of dijkring 38 en dijkring 24 altijd overlopen bij
een overstroming van één van beide dijkringen. De berekende toename van het
overstromingsrisico moet dus als een bovengrens geïnterpreteerd worden.
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Figuur 7-15: LIR in dijkringgebied 24 voor huidige situatie (links) en de toevoeging van een extra
scenario met een overstroming vanuit dijkring 37 en 38 gecombineerd (rechts).

Geconcludeerd mag worden dat het buiten beschouwing laten van systeemwerking
(cascade-effecten) geen ontoelaatbare vertekening van het beeld van het actuele
overstromingsrisico heeft veroorzaakt. Benadrukt wordt dat deze analyse niet aangeeft
dat systeemwerking genegeerd zou mogen worden bij het vaststellen van nieuwe
normen of bij het opstellen van rampenplannen. Het geringe belang van
systeemwerking voor het actuele risico hangt immers nauw samen met de verschillen
in de actuele overstromingskansen van de verschillende dijkringen/trajecten.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkring 24 Land van Altena. De conclusies en
aanbevelingen betreffen zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het
overstromingsrisico.
8.1

Conclusies

8.1.1

De huidige kans op een overstroming
•

De op basis van het beschikbare grondonderzoek berekende faalkansen voor het
mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts van dijkring 24 zijn zeer klein. Deze
kleine faalkansen stroken niet met het gevoel van het waterschap. De berekende
faalkansen zijn gebaseerd op het grondonderzoek uit de jaren ’70. Het waterschap
schat de binnenwaartse stabiliteit van een aantal dijktrajecten veel lager in omdat
tijdens hoogwater vervormingen worden waargenomen. Het vermoeden bestaat
dat de beschikbare grondparameters de ondergrond van dijkring 24 niet goed
beschrijven.

•

De berekende overstromingskans voor dijkring 24 is 1/390 per jaar (uitgaande van
stabiliteitsanalyses op basis van beschikbaar grondonderzoek, situatie 1) tot 1/160
per jaar (uitgaande van een kritieke waterstand voor macrostabiliteit binnenwaarts
met een overschrijdingskans van 1/300 per jaar, situatie 2 . Benadrukt wordt dat
deze kansen alleen betrekking hebben op de categorie a-kering van dijkring 24 (de
keringen langs de Boven-Merwede, de Bergsche Maas en het Steurgat). De
berekende overstromingskans is de kans dat de categorie a-kering faalt, waarbij
een bres ontstaat en water het dijkringgebied binnen kan stromen (als er nooit
noodmaatregelen zouden worden getroffen).

•

Indien wordt uitgegaan van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) wordt de
kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring 24
gedomineerd door het faalmechanismen opbarsten en piping (ca. 79%). De
kunstwerken leveren een bijdrage aan de overstromingskans van de dijkring van
circa 9%, waarbij het faalmechanisme niet-sluiten (betrouwbaarheid sluiting) het
dominante faalmechanisme is. De bijdrage van het faalmechanisme overloop en
golfoverslag is circa 8%. De overige faalmechanismen (macrostabiliteit
binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam) dragen nauwelijks
bij aan de totale overstromingskans van de dijkring. Indien wordt uitgegaan van
situatie 2 (verwachting beheerder) voor macrostabiliteit binnenwaarts wordt de
kans op een overstroming gedomineerd door de faalmechanismen macrostabiliteit
binnenwaarts en opbarsten en piping.

•

De berekende faalkansen zijn niet uniform verdeeld over de dijkring. De
faalkansen zijn aanzienlijk kleiner bij de dijkvakken langs het Steurgat. De twee
maatgevende dijkvakken liggen langs de Bergsche Maas in het ringdeel Genderen.
Deze twee dijkvakken hebben relatief grote faalkansen voor het faalmechanisme
opbarsten en piping (beide 1/1.200 per jaar). Deze vakken zullen ook versterkt
worden in het kader van het nHWBP Het kunstwerk met de grootste faalkans is de
Waterpoort in Woudrichem langs de Boven-Merwede, waar het faalmechanisme
niet-sluiten (betrouwbaarheid sluiting) dominant is. (1/4.600 per jaar).
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8.1.2

De gevolgen van overstromingen
•

De schade en het aantal slachtoffers bij een overstroming vanuit de BovenMerwede (ringdeel 4, 5 en 6) zijn groter dan vanuit de Bergsche Maas (ringdeel 1
en 2). Een overstroming in ringdeel 6, Woudrichem, leidt tot de meeste schade en
het grootste aantal slachtoffers. Dit komt grotendeels doordat de
buitenwaterstanden op de Boven-Merwede relatief hoog zijn.

•

Het aantal slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden gereduceerd. Hoogwater wordt voornamelijk veroorzaakt door grote afvoeren op de
rivieren. Hierdoor zijn hoogwatersituaties meerdere dagen van tevoren te
voorzien. Dit betekent dat de kans op een georganiseerde evacuatie relatief groot
is (circa 40 tot 60%). De relatief grote kans op een geslaagde evacuatie zorgt
voor een sterke vermindering van het slachtofferrisico. Voor het stormopzet
gedomineerde deel van de dijkring, langs het Steurgat, geldt dat
hoogwatersituaties minder ver van te voren zijn te voorzien. Dit betekent dat de
kans op een georganiseerde evacuatie in die gevallen relatief klein is. De schade
en het aantal slachtoffers bij een overstroming vanuit ringdeel Pauluszand
(Steurgat) zijn klein in vergelijking met de overige ringdelen vanwege de geringe
bevolkingsdichtheid in het achterliggende gebied.

•

Binnen het dijkringgebied liggen verhoogde lijnelementen die het overstromingsverloop zouden kunnen beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de westelijke
oude bedijking Werkendam-Hank (Buitendijk) en de regionale compartimenteringskering rond Werkendam. Bij een standzekere westelijke oude bedijking
Werkendam-Hank overstroomt het gehele dijkringgebied alleen bij een doorbraak
in ringdeel Woudrichem, langs de Boven-Merwede. Indien wordt aangenomen dat
deze standzeker is, dan leidt alleen een overstroming in ringdeel Werkendam-Stad
en Pauluszand alleen tot een overstroming ten westen van de westelijke oude
bedijking Werkendam-Hank.

•

8.1.3

De standzekerheid van de westelijke oude bedijking Werkendam-Hank is weliswaar
van invloed op het getroffen gebied bij doorbraken op verschillende locaties, maar
de invloed van standzekerheid op het overstromingsrisico van de dijkring als
geheel is klein. Dit komt door de verschillen in de faalkansen en gevolgen tussen
de ringdelen. Met name langs de westelijke oude bedijking Werkendam-Hank en in
het gebied ten westen hiervan treden wel verschillen in het lokaal individueel risico
op.

Het huidige overstromingsrisico
•

Door de kansen op en de gevolgen van een overstroming te combineren is het
overstromingsrisico bepaald, uitgedrukt in diverse risicomaten (zie Tabel 8-1).

•

De maximale schade die kan optreden bedraagt 4,0 miljard euro. De kans op 3
miljard euro schade ligt tussen 1/250 (situatie 2) en 1/1.700 (situatie 1) per jaar.

•

De kans dat een groep van ten minste 10 personen slachtoffer wordt van een
overstroming ligt tussen 1/200 (situatie 2) en 1/1.200 per jaar (situatie 1). De
kans dat een groep van ten minste 100 personen het slachtoffer wordt van een
overstroming ligt tussen 1/650 (situatie 2) en 1/6.900 (situatie 1) per jaar. De
kans op meer dan 1.000 slachtoffers is zeer klein: 1/48.000 (situatie 2) <1/1.000.000 (situatie 1) per jaar).
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Schade

Slachtoffers

Verwachtingswaarde economische schade (€ per jaar)

3,6 – 17,5 miljoen

Gemiddelde economische schade per overstroming (€)

1,4 – 2,8 miljard

Economische schade bij het zwaarst
beschouwde scenario (€) (maximaal scenario)

4,0 miljard

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,09 – 0,55

Gemiddeld aantal slachtoffers per overstroming

35 – 86

Maximaal aantal slachtoffers bij het zwaarst
beschouwde scenario (maximaal scenario)

1.040

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

In een groot deel van het
dijkringgebied >1/10.000 per
jaar.

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

Vrijwel overal <1/100.000 per
jaar en lokaal >1/100.000 per
jaar (Situatie 1) – vrijwel
overal >1/100.000 per jaar
(situatie 2).

Tabel 8-1: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 24, de aangegeven range is
afhankelijk van het gekozen uitgangspunt voor macrostabiliteit binnenwaarts.

•

8.1.4

Het lokaal individueel risico is vrijwel overal lager dan 1/100.000 per jaar in
situatie 1 (huidige ondergrondgegevens). Alleen in het noordelijke deel is lokaal
het individueel risico groter dan 1/100.000 per jaar. In een gedeelte van
Woudrichem is het risico zelfs groter dan 1/10.000 per jaar. In het centrale deel
van het dijkringgebied ligt het maaiveld het laagst (lager dan NAP +0m), waardoor
het lokaal individueel risico hier het hoogst is. Na een dijkdoorbraak worden in dit
gebied immers de waterdiepten het grootst. In dit gebied bevinden zich geen
woonkernen. In situatie 2 (aangenomen faalkans voor macrostabiliteit
binnenwaarts) is het lokaal individueel risico in het hele dijkringgebied fors groter:
tot boven de 1/10.000 per jaar.

Invloed van maatregelen
Uitgangspunt voor alle analyses naar de invloed van verschillende dijkversterkingen is
situatie 1 (huidige ondergrondgegevens). Bij onderstaande analyses wordt opgemerkt
dat, in afwachting van het grondonderzoek in het kader van de voorverkenning HWBP,
het nog onduidelijk is of er nog aanvullende maatregelen voor het faalmechanisme
macrostabiliteit binnenwaarts nodig zijn. Situatie 1 is een geschikte referentie als blijkt
dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn in het kader van macrostabiliteit
binnenwaarts of als aanvullende maatregelen zijn getroffen.
•

De overstromingskans na uitvoering van de Ruimte voor de Rivier maatregelen
conform taakstelling (verschil tussen HR2006 en HR1996) neemt af van 1/390 per
jaar naar orde 1/500-1/600 per jaar. Door uitvoering van de Ruimte voor de Rivier
maatregelen neemt de verwachtingswaarde van de economische schade af met
circa 25-40% en de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per jaar met
circa 30-40%.

•

Uitgaande van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens) is voor het realiseren van
een overstromingskans gelijk aan de huidige overschrijdingskansnorm van 1/2.000
per jaar een versterking van circa 2,3 km waterkering noodzakelijk en de
versterking van een kunstwerk. De 2,3 km versterking betreft twee dijkvakken
langs de Bergsche Maas en een verbetering van een kunstwerk langs de BovenMerwede. Deze dijkverbetering resulteert in een daling van de verwachtingswaarde
voor het economisch risico met circa 63% van 2,4 miljoen euro per jaar naar
1,0 miljoen euro per jaar. Tevens neemt ook de verwachtingswaarde van het
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aantal slachtoffers af met circa 50% van 0,06 slachtoffers per jaar naar 0,03
slachtoffers per jaar.

8.1.5

•

Indien de tien zwakste vakken, conform de faalkansanalyse binnen VNK2 op basis
van situatie 1 (huidige ondergrondgegevens), dusdanig worden versterkt dat de
faalkans van deze vakken verwaarloosbaar klein wordt ten opzichte van de overige
vakken, wordt een overstromingskans van 1/5.600 per jaar berekend. Dit betreft
een versterking van circa 7,5 km waterkering en de versterking van twee
kunstwerken. Deze versterking betreft vakken verspreid over de gehele dijkring
langs zowel de Boven-Merwede, de Bergsche Maas en het Steurgat. Een dergelijke
dijkverbetering resulteert in een verwachtingswaarde voor het economisch risico
van 0,5 miljoen euro per jaar. De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffer
daalt tot 0,02 slachtoffers per jaar.

•

Het uitvoeren van de nHWBP maatregelen zorgt ervoor dat de overstromingskans
daalt tot ca. 1/700 per jaar en het economisch risico tot 2,0 miljoen per jaar. Het
slachtofferrisico is na uitvoering van de nHWBP maatregelen 0,05 per jaar. Omdat
binnen het nHWBP onderzoek wordt gedaan naar de problematiek rondom het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts is het hier gepresenteerde
risicobeeld na uitvoering van de maatregelen in het kader van het nHWBP
onafhankelijk van de actuele sterkte van de betreffende dijkvakken (situatie 1 of
situatie 2).

•

Indien men de faalkans van de categorie a-kering van dijkring 24 en daarmee ook
het overstromingsrisico significant wenst te verkleinen door middel van dijkversterkingen, dan zijn maatregelen langs de Bergsche Maas ten aanzien van het
faalmechanisme opbarsten en piping en eventuele maatregelen ten aanzien van
macrostabiliteit binnenwaarts het meest effectief.

Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltaprogramma Veiligheid
•

Binnen het Deltaprogramma Veiligheid worden nieuwe normen ontwikkeld en
uitgewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van de eis dat het Lokaal Individueel Risico
(LIR) kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar. Om aan deze eis voor de basisveiligheid
te voldoen is een beperkte ingreep noodzakelijk : verbetering van een kort traject
van minder dan 2 km lang en een kunstwerk. Bij het vaststellen van de benodigde
verbeteringen is uitgegaan van de situatie na afronding van het HWBP2 en na
uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier.

•

Binnen het Deltaprogramma Veiligheid worden overstromingskansnormen ontwikkeld en uitgewerkt op dijktrajectniveau. De normen (zie paragraaf 7.4.3) die
volgen uit de technisch-inhoudelijke uitwerking van het DPV, versie januari 2014,
zijn strenger dan volgens de VNK2-analyse nodig is: de VNK2-analyse toont aan
dat aan de voorwaarde (LIR kleiner dan 10-5 per jaar) zal zijn voldaan bij minder
strenge normen dan is verondersteld in de versie van de technisch-inhoudelijke
uitwerking van het DPV van januari 2014. De norm in de versie van maart 2014
komt overigens veel beter overeen met de resultaten van de VNK2 analyse, maar
is nog steeds aan de strenge kant.

•

Om aan de overstromingskansnorm per dijktraject te voldoen, nadat reeds is
voldaan aan de basisveiligheidseis van het LIR kleiner dan 10-5 per jaar, is een
additionele verbetering nodig van 7,5 km waterkering en twee kunstwerken.
Indien voor traject 24-3 de aangescherpte norm uit de technisch-inhoudelijke
uitwerking van het DPV wordt aangehouden – die uit de versie van maart 2014 in
plaats van januari 2014 – is een additionele verbetering van 4 km noodzakelijk. Bij
het bepalen van de benodigde verbeteringen is steeds uitgegaan van de situatie na
uitvoering van het projecten Ruimte voor de Rivier en HWBP2.
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•

Dijkringgebied 24 wordt beschermd door de categorie c-keringen langs de
afgedamde Maas, die hoge waterstanden dienen te keren nadat er bijvoorbeeld
een dijkdoorbraak in dijkring 37 of 38 heeft plaatsgevonden en vervolgens de
categorie c-kering van dijkring 37 of 38 overloopt en/of faalt. Een
gevoeligheidsberekening toont aan dat de toename van de overstromingskans en
het overstromingsrisico door toedoen van een overstroming vanuit dijkring 37
minimaal is. Bij een overstroming vanuit dijkring 38 nemen het economisch risico
en slachtofferrisico met grofweg een factor 2 toe. Hierbij moet wel bedacht worden
dat de uitgevoerde analyse conservatief is en de berekende toename van het
overstromingsrisico dus als een bovengrens geïnterpreteerd moet worden.

•

Indien de dijken bij relatief lage waterstanden zouden falen door het
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts, dan nemen de overstromingskans,
de verwachtingswaarde van de economische schade en het slachtofferrisico sterk
toe. Aanvullend grondonderzoek in dijkring 24 is onontbeerlijk om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de overstromingskans en de verwachtingswaarde
van het economisch risico en het slachtofferrisico.
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8.2

Aanbevelingen
•

De huidig beschikbare schuifsterkteparameters leiden tot zeer geringe faalkansen
voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. De parameterset wordt
door het waterschap echter gewantrouwd. Gevoeligheidsanalyses tonen aan dat
het risicobeeld sterk zal veranderen als dit faalmechanisme zich al bij relatief lage
waterstanden zou kunnen voordoen. Aanbevolen wordt om grondonderzoek te
verrichten om de schuifsterkteparameters nauwkeuriger te bepalen voor ten
minste de vakken die zijn afgekeurd in de derde toetsronde. Dit grondonderzoek
zal op termijn plaatsvinden in de verkenningenfase van het nHWBP.

•

Indien een verlaging van het LIR tot onder de 10-5 wenselijk wordt geacht, wordt
aanbevolen om de versterkingen uit te voeren zoals aangegeven in Figuur 7-10.
Dit betreffen vooral verbeteringen nabij Woudrichem. Eventueel dienen
aanvullende verbeteringen in het kader van macrostabiliteit binnenwaarts te
worden uitgevoerd.

•

Een aantal vakken langs de Afgedamde Maas dat ten aanzien van opbarsten en
piping is afgekeurd, hoeft volgens de VNK2-analyses wellicht niet versterkt te
worden. In de toetsing is gerekend met relatief fijn zand en een laag slootpeil. In
de faalkansanalyses van VNK2 is gerekend met meer realistische aannamen, die
met de beheerder zijn afgestemd, zoals bijvoorbeeld een opgezet slootpeil bij
maatgevende omstandigheden. Vermoedelijk kan na de verkenningenfase een
aantal vakken worden afgevoerd van het nHWBP. Deze verwachting wordt door de
beheerder gedeeld. Er wordt aanbevolen om in de verkenningenfase de gebruikte
uitgangspunten uit VNK2 over te nemen.

•

In het dijkringgebied zijn diverse regionale keringen aanwezig. Door de beheerder
is aangegeven dat de standzekerheid van deze keringen onzeker is en dat de
faalkansen van hierin aanwezige coupures vermoedelijk groot zijn. Uit de analyse
van VNK2 blijkt dat de regionale keringen van ondergeschikt belang zijn voor het
overstromingsrisico van het dijkringgebied als geheel. Hierbij wordt opgemerkt dat
er zeer lokaal, nabij de regionale keringen, verschillen in bijvoorbeeld het lokaal
individueel risico kunnen voorkomen. Versterkingen van primaire keringen zullen
een aanmerkelijk grotere invloed op het overstromingsrisico hebben dan
versterkingen van regionale keringen.

•

De uitgevoerde gevoeligheidsberekeningen tonen aan dat de toename van de
overstromingskans en -risico door toedoen van een overstroming vanuit dijkring
37 minimaal is. Het scenario waarbij naast een overstroming vanuit dijkring 37
ook een overstroming vanuit dijkring 38 wordt beschouwd, heeft wel een
significante invloed op de overstromingskans en –risico voor dijkring 24.
Geadviseerd wordt om bij de nieuwe normering en bijv. het opstellen van
rampenplannen rekening te houden met systeemwerking (cascade-effecten).

100

Bijlage A

[1]

Literatuur

Projectbureau VNK2, Van ruwe data tot overstromingsrisico, Handleiding ter
bepaling van het overstromingsrisico van dijkringen binnen het project VNK2,
versie 2.2, nummer RWS-858538, november 2010

[2]

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid van Nederland in Kaart,

[3]

Waterschap Rivierenland, Veiligheidstoetsing dijkringgebied 24 Land van Altena,

Dijkringgebied 24 Land van Altena, Achtergrondrapport, april 2014.
Tiel, september 2010.
[4]

Waterschap Rivierenland, Beheerplan waterkeringen 2008-2012, Hoofdrapport

[5]

http://www.metatopos.org/

[6]

Witteveen en Bos, Toelichting op het GGOR/Peilbesluit Alm en Biesbosch, TL1921/boeg3/086, 23 december 2010.

[7]

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/rivierlandschap

[8]

Waterschap Rivierenland, KRW-Gebiedsplan, Deelgebied Alm en Biesbosch,
Eindrapport, Tiel, 10 december 2008.

[9]

http://www.bhic.nl

[10] Buisman, Drs. J., Extreem weer! Een canon van weergaloze winters &
zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden, ISBN10
905194358X, Uitgeverij van Wijnen, Franeker, maart 2011.
[11] http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874/274064&lan=nl#page//
32/18/01/32180195025642884384118555741838025176.jpg/mode/1up
[12] http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/vaarwegenoverzicht/bergs
che_maas/index.aspx
[13] https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Hans Venema
[14] Bestuurscommissie Alblasserwaard–Vijfheerenlanden, Visie landelijk gebied,
Alblasserwaard–Vijfheerenlanden, Bureau Rijp voor Groen, februari 2007
[15] RAAP Archeologisch Adviesbureau, Schone slaper - Hollands hoop in bange
dagen: cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de ‘Diefdijklinie’,
eindversie, juni 2007
[16] Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, Brochure ‘De
Nieuwe Hollandse Waterlinie’ (brochure 16 uit de reeks ‘Cultuurhistorie’),
Amersfoort, 2009
[17] http://kennisloket.waterliniekennis.nl/media/contentItems/1587.jpg
[18] http://www.watervragen.nl/overstromingen-in-nederland
[19] http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl
[20] Oranjewoud, Projectplan Dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas, projectnr.
234486, 7 november 2012.
[21] Royal Haskoning, Ontwerp Projectplan Dijkverbetering Sleeuwijksedijk
Werkendam, 9S6258.H0, 27 februari 2012.
[22] http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/projecten
[23] Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR), Ontpoldering Noordwaard Op
hoofdlijnen, datum onbekend.
[24] Deltares, Maatschappelijke kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw,
1204144-006-ZWS-0012, 31 maart 2011, definitief.
[25] Deltares, Analyse van slachtofferrisico’s Waterveiligheid 21e eeuw, 1204144005-ZWS-0001, 1 april, 2011, definitief.

101

[26] Rijkswaterstaat-Waterdienst, Veiligheid van Nederland in Kaart, Dijkringgebied
24 Land van Altena, Kunstwerken, april 2014.
[27] Veiligheidstoetsing Stabiliteit voorland, Waterschap Rivierenland, Tiel, 2010.
[28] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007, Achtergrondrapport HR 2006 voor
de Benedenrivieren, RWS RIZA rapport 2007.023
[29] Witteveen+Bos, Decimeringshoogten TMR2006, RW1708-1/zeir/006, 19 juni
2008.
[30] Royal Haskoning, Veiligheidstoets dijkring 24, 9T3765.B0, 29 juni 2009.
[31] Waterschap Rivierenland, Veiligheidstoetsing Bekledingen buitentalud onderdeel
gras, september 2010.
[32] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire
Waterkeringen (VTV2006), ISBN 978-90-369-5762-5, september 2007.
[33] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hydraulische Randvoorwaarden Primaire
Waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR2006), ISBN 978-90369-5761-8, augustus 2007.
[34] Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hydraulische Randvoorwaarden voor
Primaire keringen (HR1996).
[35] Deltares, SBW-project Golfoverslag en Sterkte Grasbekleding.
[36] Waterschap Rivierenland, Dwarsprofielen Legger 2006, vastgesteld.
[37] Eureco, Civieltechnische kwaliteit van 5 dijkringen van Waterschap Rivierenland,
Nijmegen, april 2009.
[38] Rijkwaterstaat Waterdienst, Veiligheid van Nederland in Kaart, Dijkringgebied 24
Land van Altena, overall Kunstwerken rapport, 2014.
[39] Projectbureau VNK2, Profielengenerator bestanden met toevoegingen door
RHDHV, 2014.
[40] Steenbergen, H.M.G.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M., Koster, T., 2008,
Theoriehandleiding PC-Ring versie 5.0. Deel A: Mechanismebeschrijvingen, 2902-2008, TNO.
[41] Steenbergen, H.M.G.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M., 2003, Theoriehandleiding
PC-Ring, Versie 4.0, Deel B: Statistische modellen, april 2003, TNO.
[42] Steenbergen, H.M.G.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M., 2003, Theoriehandleiding
PC-Ring, Versie 4.0, Deel C: Rekentechnieken, april 2003, TNO.
[43] Maaskant, B. et al. 2009, Evacuatieschattingen Nederland, PR1718.10. HKV LIJN
IN WATER, juli 2009.
[44] VNK2, 2009, Conditionele kansen en evacuatiefracties binnen VNK2,
Memorandum, oktober 2009.
[45] Kok, M., et al., 2004, Standaardmethode2004 Schade en Slachtoffers als gevolg
van overstromingen, DWW-2005-005, HKV LIJN IN WATER, november 2004.
[46] Waterschap Rivierenland, Waterbeheerplan 2010-2015, Tiel, 2009
[47] http://www.metatopos.org/
[48] Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, Deltaprogramma 2013, Werken aan de delta, De weg
naar deltabeslissingen, september 2012
[49] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid van Nederland in Kaart,
Overstromingsrisico dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden,
Rijkswaterstaat Waterdienst, HB 2310976, 24 maart 2014.
[50] HKV lijn in water, Memo aanvullende overstromingsberekeningen dijkring 24
(Land van Altena), Pr2728.10, 6 maart 2014

102

[51] Deelprogramma Veiligheid, Technisch-inhoudelijke uitwerking DPV 2.0,
Hoofdrapport, Werkdocument Deelprogramma Veiligheid, concept van 6 januari
2014.
[52] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid van Nederland in Kaart,
Overstromingsrisico dijkring 38 Bommelerwaard, Rijkswaterstaat Waterdienst,
HB 1199454, december 2010.
[53] Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Veiligheid van Nederland in Kaart,
Overstromingsrisico dijkring 37 Nederhemert, Rijkswaterstaat Waterdienst,
concept april 2013.
[54] DHV, MHW-berekeningen SNIP3 Noordwaard, kenmerk: WA-RK20090406,
oktober 2009.
[55] http://www.gorinchem.nl/wonen-verkeer/ruimte-voor-de-rivier_42261/
[56] http://www.ruimtevoorderivier.nl/waar-doen-we-dit/projecten/noordbrabant/rivierverruiming-overdiepse-polder/
[57] http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/toetsen/lan
delijke/derde-toetsronde/

103

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.

105

Decimeringhoogte
De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de
overschrijdingsfrequentie met een factor 10.
Dijkring
Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied omsluit en
beveiligt tegen overstromingen.
Dijkringgebied
Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden beveiligd wordt
tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer, Markermeer en/of de grote rivieren.
Dijkringsegment
Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat bestaat uit één
type waterkering.
Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en belastingen
homogeen zijn.
Duin
Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Duinafslag
Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een duin onder
stormcondities.
Faalmechanisme
De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden elk vier
faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag beschouwd.
Falen
Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het niet meer
voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde
De verwachtingswaarde (µ) van een stochast.
Gevolgenmatrix
De gevolgenmatrix is een dataset per dijkringgebied, met voor elk ringdeel een
breslocatie en per breslocatie een aantal overstromingsberekeningen en daarbij
behorende gevolgen (resultaten van HIS-SSM berekeningen).
Golfoploop
De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende golf reikt
(de 2% golfoploop wordt door 2% van de golven overschreden).
Golfoverslag
De hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per
tijdseenheid over de waterkering slaat.
Grensprofiel
Het duinprofiel dat na afslag bij ontwerpomstandigheden nog minimaal aanwezig moet
zijn.
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Grenstoestand
De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel daarvan nog juist
evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kansen op overschrijding van bepaalde
slachtofferaantallen.
JARKUS
Het landelijk bestand met diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse zandige
kust per jaar.
Kansdichtheidfunctie
Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een kansdichtheid
toekent.
Karakteristieke waarde
Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine onder- of
overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaaleigenschappen vaak uitgegaan
van een waarde met een onderschrijdingskans van 5%.
Kruin
De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn.
Kruinhoogte
De hoogte van de buitenkruinlijn.
Kwel
Het uittreden van grondwater onder invloed van een grotere stijghoogte aan de
buitenzijde van het beschouwde gebied.
Kwelsloot
Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te vangen en
af te voeren.
Kwelweg
Mogelijk pad dat het kwelwater in de grond aflegt, van het intreepunt naar het
uittreepunt.
Lengte-effect
Het verschijnsel dat de faalkans van een waterkering toeneemt met de lengte. Dit is
het gevolg van het feit dat de kans dat zich ergens een zwakke plek bevindt groter
wordt als er een grotere lengte wordt beschouwd.
Lokaal individueel risico (LIR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de dijkring
bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de berekening van het lokaal
individueel risico worden de mogelijkheden voor preventieve evacuatie meegenomen.
Macrostabiliteit
De naam van een faalmechanisme waarbij de zich een glijvlak in het talud en de
ondergrond vormt.
Marsroute
Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een studie naar
kansen en gevolgen”
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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
waterstand in de rivier hoger is dan de kruin van de dijk.
Overschrijdingsfrequentie
Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden in een
bepaalde periode.
Overschrijdingskans
De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden.
Overstromingskans
De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat gebied (de
dijkring) op één of meer plaatsen faalt.
Overstromingsrisico
De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen worden
uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt ondermeer
weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico.
Overstromingsberekening
Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere doorbraken in
een dijkring.
Overstromingsscenario
Een 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.
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PC-ViNK
Een applicatie die het mogelijk maakt om een segment binnen een dijkring in vakken
op te knippen en waarmee de data voor het VNK-instrumentarium beheerd kan worden. PC-ViNK draait op een centrale server zodat het gehele werkproces in VNK-2
traceerbaar is.
Plaatsgebonden risico (PR)
De kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de dijkring bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. In de berekening van het plaatsgebonden risico worden de mogelijkheden voor preventieve evacuatie niet meegenomen.
Piping
Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming kanalen
ontstaan in een grondlichaam.
Primaire waterkering
Een waterkering die ofwel behoort tot het stelsel waterkeringen dat een dijkringgebied
- al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen.
Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën:
a: Een waterkering die direct buitenwater keert
b: Een voorliggende of verbindende kering
c: Een waterkering die indirect buitenwater keert
d: Een waterkering die in het buitenland is gelegen
Reststerkte
Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte in de dijk nadat een
initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij het faalmechanisme
beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam met verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op het ontstaan van een bres berekend
nadat de bekleding is beschadigd. Bij het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts kan ook de sterkte van de dijk nadat de eerste afschuiving heeft
plaatsgevonden worden meegenomen in de faalkansberekening.
Ringdeel
Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen significante invloed
heeft op het overstromingspatroon en de optredende schade.
RisicoTool
Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied berekend kan
worden, op basis van beschikbare scenariokansen en de gevolgenmatrix.
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.
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Stochastische variabele
Een onzekere grootheid. De kansen op de verschillende waarden van een stochast
worden beschreven door een kansdichtheidfunctie.
Systeemwerking
Dit zijn effecten waar een doorbraak in de ene dijkring leidt tot het ontlasten of juist
overstromen (cascade effect) van een andere dijkring. Systeemwerking betreft dus de
interactie tussen twee of meer dijkringen. Systeemwerking wordt niet meegenomen in
VNK2.
Teen
De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de overgang
van dijk naar voorland).
Variatiecoëfficiënt (V)
De verhouding tussen de standaardafwijking (σ) en het gemiddelde (µ): V = σ/µ.
Veiligheidsnorm
Eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de gemiddelde
overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot directe
kering van het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede
gelet op overige het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Verhang
De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de afstand
tussen die punten; wordt ook wel gradiënt genoemd.
Verval
Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden van een
waterkering.
Verwachtingswaarde
De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de
kansdichtheidfunctie.
Voorland
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied wordt ook
wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder
de definitie van voorland. Het voorland kan zowel onder als boven water liggen.
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

Primaire keringen dijkring 24

Figuur Bijlage-1: De categorie A- en C-kering van dijkring 24.

Figuur Bijlage-2: Kunstwerken dijkring 24.
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Dijkversterkingen in de jaren 90
In de jaren 90 zijn diverse verbeteringen uitgevoerd in de dijkring. Deze dijkversterkingen zijn hieronder kort toegelicht. Deze toelichting is gespecificeerd per dijkvak
zoals door het waterschap gehanteerd. Deze indeling is weergegeven in
Tabel Bijlage-8-2 [3].
Dijkvak

Dijkvakcode

Dijkpaal van – tot

Categorie

Lengte
(km)

Kromme Nol - Veen

240901

LA000. - LA072.

C

7,34

Veen - Wilhelminasluis

240902

LA072. - LA114.

C

4,23

Wilhelminasluis - Woudrichem

240501

LA114. - LA153.

A

3,85

Wallen Woudrichem

240502

LA153. - LA167.

A

1,35

Woudrichem - Sleeuwijk

240503

LA167. - LA212.

A

4,55

Sleeuwijk - Werkendam

240504

LA212. - LA246.

A

3,39

Werkendam

240505

LA246. - LA267.

A

2,14

Oostwaard I

241201

LA267. - LA320.

A

5,25

Oostwaard II

241202

LA320. - LA367.

A

4,68

Aakvlaai - Peerenboom

241001

LA367. - LA408.

A

4,75

Peerenboom - Hagoort

241002

LA408. - LA483.

A

7,59

Hagoort - Kromme Nol

241003

LA483. - LA570.

A

8,74

Totaal

638

Tabel Bijlage-8-2:

Dijkvakindeling waterschap Rivierenland primaire waterkeringen

dijkring 24

Kromme Nol – Veen (dijkvak 240901)
Dit dijkvak betreft een primaire waterkering categorie c en is samen met de andere
dijken langs de Afgedamde Maas gedeeltelijk versterkt in de periode 1997 – 1998, in
het kader van de Deltaplan Grote Rivieren. Het basisplan dateert van 1988, waarbij
gekozen is voor het aanleggen van de keersluis Kromme Nol (als onderdeel van de
verbindende waterkering 26 Keersluis Heusdensch Kanaal) in combinatie met een partiële dijkverbetering. Voor de dijken in het beheersgebied van het voormalige Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch betrof dit enkele buitenwaartse verzwaringen. De
keersluis Kromme Nol is opgeleverd in 2003. Als gevolg van de hoge Maaswaterstand
op januari 1994 is een dijkverschuiving opgetreden nabij Wijk en Aalburg. Door middel
van het verleggen van de kwelsloot en het aanbrengen van een berm is de dijk in
1994 versterkt [3].
Veen – Wilhelminasluis (dijkvak 240902)
Dit dijkvak betreft eveneens een primaire waterkering categorie c. Het versterkingsverleden van het dijkvak is gelijk aan het dijkvak Kromme Nol – Veen. Circa de helft
van dit dijkvak bestaat uit een schaardijk [3].
Wilhelminasluis – Woudrichem (dijkvak 240501)
Dit dijkvak betreft een primaire waterkering categorie a. Het dijkvak is in twee fases
versterkt, te weten fase VI (LA114.+060 – LA137.+025) en fase V (LA137.+025 –
LA153.+020). Binnendijks van fase VI liggen de kernen van Giessen en Rijswijk. Aan
het zuidelijke einde van fase VI ligt de verbindende waterkering 13 (Afsluitdijk Andel
en Wilhelminasluis). Voor fase VI is het eerste ontwerp gemaakt in 1989 bij een hoger
MHW (NAP+6,70 m), dan volgens de Hydraulische Randvoorwaarden 1996 (HR1996).
De tweede nota van wijzigingen betrof met name de verlaging van het MHW naar
NAP+6,50 m (commissie Boertien). De uitvoering heeft plaatsgevonden in de periode
1994 - 1995. Fase V is aangelegd aan de rivierzijde van de oude dijk in de periode
1995 - 1996. Daarmee is een breed dijklichaam ontstaan met een verkeersfunctie.
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Binnendijks is veelal sprake van agrarisch gebruik. De aanbevelingen van de commissie Boertien zijn verwerkt in het ontwerp [3].
Wallen Woudrichem (dijkvak 240502)
De Wallen van Woudrichem (categorie a) vormen een onderdeel van de voormalige
vesting Woudrichem en kennen als geheel een grote cultuurhistorische waarde. Onderdelen van de vesting stammen veelal uit de 16e eeuw. De Wallen omvatten onder
meer de Westbeer, Oostbeer, de Waterpoort en de Loevensteinse Poort. Het tracé met
een lengte van 1,3 km ligt in stedelijk gebied waarbij de waterkering bestaat uit constructieve elementen veelal in combinatie met een grondlichaam. De Wallen van
Woudrichem zijn versterkt in de periode 1996 – 1998. Tijdens deze versterking zijn
stabiliteitsvoorzieningen getroffen voor de West- en Oostbeer, evenals diverse renovaties aan het metselwerk. Ook de waterkerende kunstwerken in het dijkvak zijn versterkt [3].
Woudrichem – Sleeuwijk (dijkvak 240503)
Het dijkvak Woudrichem – Sleeuwijk ligt aan de Boven Merwede. De categorie a-waterkering bestaat voor een gedeelte uit een groene dijk (de Groenendijk). Buitendijks
liggen het Gors, de Aanwas en de Oudendijkse Geul. Bij het Hoekeinde loopt het tracé
van de dijk door Sleeuwijk. De dijken bestaan uit een kleikern, met veelal een grasbekleding op de taluds. Plaatselijk komen steenzettingen voor. De kruising met de A27 is
de overgang naar het volgende dijkvak. Het dijkvak kent twee dijkversterkingsvakken
namelijk “Fase I en II” en “Fase IV”. Fase I en II (LA166.+065 – LA194.+050) en Fase
IV (LA194.+050 – LA212.+010) zijn versterkt in de periode 1997-1999. Voor beide
dijkversterkingsvakken zijn de ontwerpwaterstanden vergelijkbaar met HR1996 [3].
Bij Fase I en II is de aanwezige tussenzandlaag afgesloten door een buitendijkse kleikist. Bij het ontwerp is gekozen voor een buitendijkse versterking om de binnendijkse
bebouwing zoveel mogelijk te sparen. Bij Fase IV is op het hele traject een binnenberm aanwezig en noodzakelijk in verband met macrostabiliteit en piping waarbij
macrostabiliteit maatgevend is voor de afmetingen van de berm. Op een gedeelte komen tussenzandlagen voor die door een kleikist nabij de buitenteen, een damwand of
erosiescherm zijn afgesloten. Het vak is grotendeels bebouwd [3].
Sleeuwijk – Werkendam (dijkvak 240504)
De Sleeuwijksedijk ligt aan de Boven Merwede en ligt vrijwel tegen de Merwede aan,
met diverse binnendijkse bebouwing. Het dijkvak kent een breed profiel met een weg
op de kruin. De dijken bestaan uit een kleikern, met veelal een grasbekleding op de
taluds. Plaatselijk komen steenzettingen voor. Het dijkvak is versterkt in “Fase III”
(LA212.+010 – LA246.+100). Fase III is in de periode 1984/1986 verbeterd, in het
begin van de jaren negentig zijn asfaltdeklagen aangebracht. De ontwerpwaterstanden
liggen boven het niveau van HR1996. Het traject bestaat over een groot gedeelte uit
een schaardijk. Lokaal komen ook weer tussenzandlagen voor die afgesloten zijn door
een buitendijkse kleikist. Het voorland is overwegend zandig [3].
Werkendam (dijkvak 240505)
De Sasdijk (LA246. – LA253.+050) en de Havendijk (LA253.+050 – LA267.+040)
lopen door de bebouwde kom van Werkendam. Buitendijks zijn havens en industrieterreinen gelegen. Het oostelijk traject (Sasdijk) kent een intensieve lintbebouwing
aan beide zijden van de dijk. Het dijktraject tussen het Steurgat en het punt waar
vroeger de Bakkerskil in de Merwede uitstroomde (Havendijk), is begrensd door een
industrieterrein en een groene bufferzone. De Sasdijk en de Havendijk zijn in respectievelijk 1997 en 2000 verbeterd. De dijken bestaan uit een kleikern, met veelal een
grasbekleding op de taluds. Het buitentalud van de Sasdijk bestaat geheel uit steenzettingen. Bij de dijkversterking is de kruin verhoogd in de vorm van een tuimeldijk.
Ontwerpwaterstanden liggen op het niveau van HR1996. Ook bij de havendijk is sprake van een tuimeldijk met in het voorland bebouwing en binnendijks begroeiing. De
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havendijk sluit aan op de verbindende waterkering 12, de Biesboschsluis in beheer bij
Rijkswaterstaat [3].
Oostwaard I (dijkvak 241201) en Oostwaard II (dijkvak 241202)
De dijktrajecten Oostwaard I en II liggen langs het Steurgat vanaf Werkendam tot aan
het Aakvlaaigebied. De veelal groene begraasde of beweide dijken volgen de oude kaden en afsluitdammen van de killen en kreken. Over enkele stukken van de dijk loopt
een fietspad. Oostwaard I heeft grotendeels een landschappelijke nevenfunctie, Oostwaard II een agrarische nevenfunctie, met lokaal een nevenfunctie landschap of natuur. Het dijklichaam is opgebouwd uit kleiig materiaal. De basis van de slecht doorlatende deklaag varieert van circa NAP–4 m in het zuiden bij Hank tot circa NAP–10 m
bij Werkendam. Op een groot deel van het traject komt een plaatafzetting voor. De
dikte van deze tussenzandlaag varieert tussen 1 en 4 m en is op bijna het gehele traject aanwezig. Oostwaard I en II zijn versterkt eind jaren 80, begin jaren 90. De aanbevelingen van de commissie Boertien zijn verwerkt in het ontwerp [3].
Aakvlaai – Peerenboom (dijkvak 241001)
Het tracé begint bij recreatie gebied Aakvlaai en loopt tot inlaat Peerenboom. Ten westen van de brug bij Keizersveer ligt versterkingsvak “Oostwaard fase III”, ten oosten
het traject Keizersveer – Peerenboom. In 1999-2001 is in de polders ten westen van
de Kurenpolder het natuurrecreatiegebied Aakvlaai aangelegd. Hierbij is tevens de
primaire waterkering (Oostwaard fase III) binnenwaarts om het gebied verlegd, de
Aakvlaaidijk. Deze dijk is in 2000 gereed gekomen. De dijkversterking Keizersveer –
Peerenboom is eveneens onderdeel van versterkingsvak Oostwaard fase III. Het ontwerp stamt uit 1992 en is gebaseerd op LOR2. Het ontwerpplan is aangepast naar
aanleiding van het advies van de Commissie Boertien. Het in het oorspronkelijke
ontwerp gebruikte MHW is NAP +3,40 m [3].
Peerenboom – Hagoort (dijkvak 241002) en Hagoort - Kromme Nol (dijkvak 241003)
De dijkvakken Peerenboom – Hagoort en Hagoort – Kromme Nol zijn samen versterkt
in de periode 1999 – 2000. Het aangehouden ontwerppeil komt overeen met HR1996.
Op het traject bevinden zich enkele loswallen buitendijks. De uiterwaarden zijn smal in
het westen en worden breder richting het oosten. Binnendijks ligt over een groot deel
van het traject het Noorder-Afwateringskanaal [3].
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Bijlage D Vakindeling en ringdelen

Figuur Bijlage-3: Overzicht gedefinieerde dijkvakken voor dijkring 24.

Figuur Bijlage-4: Overzicht gedefinieerde ringdelen voor dijkring 24.
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In Tabel Bijlage-8-3 is voor de dijken aangegeven welke vakgrenzen zijn gedefinieerd.
Per vak is aangegeven tot welk ringdeel het behoort. Voor de aanduiding van de
vakgrenzen voor de dijken is de nummering van de dijkpalen aangehouden. Het
nummer in de eerste kolom correspondeert met de nummers zoals aangegeven in
Figuur Bijlage-3.
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Dijkvak

Faalmechanisme
HT

1

STPH

2

5

STBI

3

STBK

24.LA114-118

Ja

Ja

-

-

24.LA118-124

Ja

Ja

-

-

24.LA124-129

Ja

Ja

-

-

24.LA129-137

Ja

-

-

-

24.LA137-142

Ja

Ja

-

-

24.LA142-148

Ja

-

-

-

24.LA148-153

Ja

-

-

-

24.LA153-167

Ja

-

-

-

24.LA167-171

Ja

-

-

-

24.LA171-176

Ja

Ja

Ja

Ja

24.LA176-185

Ja

-

-

-

24.LA185-190

Ja

Ja

Ja

-

24.LA190-202

Ja

-

-

-

24.LA202-207

Ja

-

Ja

-

24.LA207-212

Ja

-

-

-

24.LA212-220

Ja

Ja

-

-

24.LA220-229

Ja

-

-

Ja

24.LA229-241

Ja

-

-

-

24.LA241-246

Ja

-

-

-

24.LA246-253

Ja

-

-

Ja

24.LA253-260

Ja

-

-

-

24.LA260-268

Ja

-

Ja

-

24.LA268-278

Ja

-

-

-

24.LA278-286

Ja

-

-

-

24.LA286-300

Ja

-

-

-

24.LA300-311

Ja

Ja

-

-

24.LA311-321

Ja

-

-

-

24.LA321-336

Ja

Ja

-

-

24.LA336-346

Ja

-

-

-

24.LA346-357

Ja

Ja

-

Ja

24.LA357-364

Ja

Ja

-

-

24.LA364-367

Ja

Ja

-

-

24.LA367-373

Ja

-

-

-

24.LA373-387

Ja

-

-

-

24.LA387-393

Ja

-

-

-

24.LA393-408

Ja

Ja

Ja

-

24.LA408-419

Ja

-

-

-

24.LA419-432

Ja

-

-

Ja

24.LA432-445

Ja

-

-

-

24.LA445-460

Ja

-

-

-

24.LA460-467

Ja

Ja

-

-

24.LA467-479

Ja

-

-

-

4
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Dijkvak

Faalmechanisme
HT

1

STPH

2

5

STBI

3

STBK

24.LA479-485

Ja

Ja

-

-

24.LA485-499

Ja

-

-

Ja

24.LA499-511

Ja

-

-

-

24.LA511-523

Ja

Ja

-

-

24.LA523-535

Ja

-

-

-

24.LA535-548

Ja

-

-

-

24.LA548-562

Ja

Ja

-

-

24.LA562-570

Ja

Ja

-

-

Totaal

50

18

5

6

Risico

0

12

11

3

1
2
3
4
5

4

HT
overloop en golfoverslag
STPH opbarsten en piping
STBI macrostabiliteit binnenwaarts
STBK beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Toetsoordeel:
goed
voldoende
onvoldoende
geen oordeel
niet getoetst (in verbetering RvdR/HWBP)

Tabel Bijlage-8-3:

Vakindeling dijken en ringdelen; aanduiding vakgrenzen op basis van

dijkpaalnummers
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In Tabel Bijlage-8-4 is aangegeven welke kunstwerken in de primaire waterkeringen
categorie c van dijkring 24 niet zijn beschouwd in de risicoanalyse van de dijkring en
om welke redenen deze niet zijn beschouwd.
#

Kunstwerk

Reden voor niet verrichten faalkansanalyse

1

Inlaat Wijk en Aalburg
(VNK.24.03.001)

Kunstwerk ligt in categorie c-kering. Geen onderdeel van de
scope van het project VNK2

3

Gemaal Hagoort
(VNK.24.02.001)

De kerende hoogte wordt gevormd door het dijklichaam. De
faalkansen voor de overige faalmechanismen zijn kleiner dan
0,01*normfrequentie en hebben daarmee naar verwachting
geen significante bijdrage aan de overstromingskans van de
dijkring.

6

Inlaat Bakkerskil
(VNK.24.03.006)

De kerende hoogte wordt gevormd door het dijklichaam. De afsluitmiddelen zijn standaard gesloten en worden in het winterhalfjaar niet geopend. Daarnaast zorgt de hoge ligging van de
leiding in de waterkering voor een hoge betrouwbaarheid. De
sterkte door onder- en achterloopsheid en sterkte en stabiliteit
worden respectievelijk door damwanden en afsluiters geleverd.
De resulterende faalkansen voor deze faalmechanismen zijn
kleiner dan 0,01*normfrequentie en hebben daarmee naar verwachting geen significante bijdrage aan de overstromingskans
van de dijkring.

13

Gemaal Uiterwaarden
(VNK.24.02.005)

Hevelleiding met kleine diameter Ø324mm en ligging boven
toetspeil

Tabel Bijlage-8-4:

Overzicht van kunstwerken waarvoor geen faalkans is berekend.

In Tabel Bijlage-8-5 is aangegeven welke kunstwerken in de primaire waterkeringen
categorie-A van dijkring 24 liggen, die wel zijn beschouwd in de risicoanalyse van de
dijkring.
Kunstwerk
VNK-nummer

Naam

VNK.24.03.002

Inlaat Genderen

VNK.24.03.003

Inlaat Peerenboom

VNK.24.02.002

Gemaal Oostkil

VNK.24.02.003

Gemaal Bruine Kil

VNK.24.03.004

Inlaat Nieuwe Polder

VNK.24.02.004

Gemaal Altena

VNK.24.01.002

Coupure Waterpoort Woudrichem

VNK.24.01.001

Coupure Loevensteinsepoort

VNK.24.03.005

Inlaat Woudrichem

Tabel Bijlage-8-5:

Kunstwerken en ringdelen dijkring 24
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121

Overzicht faalkansen

1/66.000

1/37.000

1/24.000

1/13.000

1/35.000

1/46.000

1/45.000

1/200.000

<1/1.000.000

1/8.700

24.LA176-185

24.LA185-190

24.LA190-202

24.LA202-207

24.LA207-212

24.LA212-220

24.LA220-229

24.LA229-241

24.LA241-246

24.LA246-253

1/82.000

24.LA148-153

1/64.000

1/110.000

24.LA142-148

24.LA171-176

1/180.000

24.LA137-142

1/7.400

1/180.000

24.LA129-137

1/53.000

1/450.000

24.LA124-129

24.LA167-171

1/430.000

24.LA153-167

1/470.000

24.LA118-124

Overloop en
golfoverslag

24.LA114-118

Vak

<1/1.000.000

1/530.000

<1/1.000.000

Macrostabiliteit
binnenwaarts

1/42.000

1/110.000

1/930.000

1/9.400

1/150.000

1/190.000

1/610.000

Opbarsten en
piping

Dijken

<1/1.000.000

1/200.000

<1/1.000.000

Falen bekleding
erosie dijklichaam

Overloop/
Overslag

Betrouwbaarheid sluiting

Onder/achterloopsheid

Kunstwerken
Sterkte en
stabiliteit

1/8.600

<1/1.000.000

1/200.000

1/37.000

1/22.000

1/35.000

1/13.000

1/24.000

1/27.000

1/66.000

1/59.000

1/53.000

1/7.400

1/82.000

1/110.000

1/9.000

1/180.000

1/120.000

1/130.000

1/270.000

vakniveau

Faalkans op

Tabel Bijlage-8-6 geeft een totaaloverzicht van de berekende faalkansen per faalmechanisme per vak en de faalkansen per faalmechanisme op
ringniveau.

Bijlage E

121

122

1/85.000

1/65.000

1/56.000

1/200.000

1/230.000

1/46.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/18.000

1/43.000

1/55.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/160.000

<1/1.000.000

1/54.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/530.000

24.LA268-278

24.LA278-286

24.LA286-300

24.LA300-311

24.LA311-321

24.LA321-336

24.LA336-346

24.LA346-357

24.LA357-364

24.LA364-367

24.LA367-373

24.LA373-387

24.LA387-393

24.LA393-408

24.LA408-419

24.LA419-432

24.LA432-445

24.LA445-460

24.LA460-467

24.LA467-479

24.LA479-485

24.LA485-499

24.LA499-511

122

1/18.000

1/510.000

24.LA260-268

1/250.000

Overloop en
golfoverslag

24.LA253-260

Vak

<1/1.000.000

Macrostabiliteit
binnenwaarts

1/4.600

1/15.000

1/29.000

<1/1.000.000

1/7.600

1/11.000

<1/1.000.000

1/750.000

Opbarsten en
piping

Dijken

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/340.000

Falen bekleding
erosie dijklichaam

Overloop/
Overslag

Betrouwbaarheid sluiting

Onder/achterloopsheid

Kunstwerken
Sterkte en
stabiliteit

1/530.000

<1/1.000.000

1/4.600

<1/1.000.000

1/12.000

<1/1.000.000

1/160.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/20.000

1/43.000

1/18.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/7.600

1/11.000

1/46.000

1/230.000

1/200.000

1/52.000

1/65.000

1/85.000

1/510.000

1/18.000

1/250.000

vakniveau

Faalkans op
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1/420000

1/120.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000
<1/1.000.000

VNK.24.02.004

Tabel Bijlage-8-6:

Faalkans op
ringniveau

VNK.24.10.002

VNK.24.10.001

VNK.24.04.001

Overzicht berekende faalkansen (per jaar).

VNK.24.03.005

1/3.900

1/21.000

VNK.24.03.004

<1/1.000.000

1/120.000

VNK.24.03.003

VNK.24.03.006

1/110.000
<1/1.000.000

VNK.24.03.002

VNK.24.03.001

VNK.24.02.005

<1/1.000.000

VNK.24.02.003

1/460

1/1.200

Betrouwbaarheid sluiting

VNK.24.02.002

VNK.24.02.001

1/4.000

1/62.000

24.LA562-570

1/1.200

Overloop/
Overslag

1/4.600

1/42.000

24.LA548-562

Falen bekleding
erosie dijklichaam

1/22.000

1/110.000

24.LA535-548

1/34.000

Opbarsten en
piping

1/310.000

1/650.000

1/590.000

Onder/achterloopsheid

Kunstwerken

VNK.24.01.002

1/140.000

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Dijken

VNK.24.01.001

1/210.000

24.LA523-535

Overloop en
golfoverslag

24.LA511-523

Vak
Sterkte en
stabiliteit

1/390

1/21.000

1/120.000

<1/1.000.000

1/110.000

<1/1.000.000

1/650.000

1/590.000

1/4.600

1/22.000

1/1.200

1/1.200

1/110.000

1/140.000

1/30.000

vakniveau

Faalkans op

123

In onderstaande figuren is de faalkans op vakniveau weergegeven per
faalmechanisme.

Figuur Bijlage-5: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme overloop en golfoverslag.

Figuur Bijlage-6: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme afschuiven binnentalud
(macrostabiliteit).
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Figuur Bijlage-7: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme opbarsten en piping per vak.

Figuur Bijlage-8: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam.
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Bijlage F

Overzicht resultaten derde toetsronde

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen uit de rapportage Veiligheidstoetsing dijkringgebied 24 Land van Altena van het waterschap Rivierenland [3].
Veiligheidsoordeel
Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 24 is ‘voldoet niet aan de norm’. Van de
57,5 km waterkering in beheer bij waterschap Rivierenland is 7,2 km in planvoorbereiding of uitvoering en is derhalve niet getoetst. Van de 50,3 km die wel is getoetst is de
verdeling als volgt:
!
37,0 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’;
!
10,8 km heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’;
!
2,5 km heeft het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’.
Van de 13 waterkerende kunstwerken is de verdeling als volgt:
!
10 kunstwerken hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’;
!
3 kunstwerken hebben het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’.
De niet-waterkerende objecten hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’
met uitzondering van:
!
bebouwing: 165 panden met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’
totaal aantal geïnventariseerd: 2585
!
begroeiing: 1143 bomen met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’
totaal aantal geïnventariseerd: 18206
!
grote leidingen: 6 leiding met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’
totaal aantal geïnventariseerd: 11
!
kleine leidingen: 4 leiding met veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’
totaal aantal geïnventariseerd: 15
Het veiligheidsoordeel ‘voldoet niet aan de norm’ (10,8 km) in dijkring 24 wordt
veroorzaakt door de (deel)sporen ‘Hoogte’ (5,8 km), ‘Piping en heave’ (3,7 km),
‘Macrostabiliteit binnenwaarts’ (3,0 km) en ‘Stabiliteit bekleding’ (0,6 km). De sporen
overlappen elkaar deels.
Het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek nodig’ (2,5 km) wordt veroorzaakt door de
deelsporen ‘Piping en heave’ (0,7 km), ‘Macrostabiliteit binnenwaarts’ (1,2 km),
‘Macrostabiliteit buitenwaarts’ (0,4 km) en ‘Stabiliteit voorland’ (1,1 km). Voor het
overige deel door het deelspoor ‘Niet-waterkerende objecten’ waarbij geldt dat er van
de objecten te weinig gegevens zijn.
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Het veiligheidsoordeel voor dijkring 24 is per dijkvak samengevat in Tabel Bijlage-8-7
en weergegeven in Figuur Bijlage-9 en Figuur Bijlage-10 op de volgende pagina’s.
Dijkvak

Dijkvaknaam

Cat.

code

Dijkvak

Toets

Voldoet aan

Voldoet niet

Nader

lengte

lengte

de norm

aan de norm

onderzoek

[km]

[km]

nodig

240901

Kromme Nol – Veen

C

7,3

7,3

6,2

-

1,1

240902

Veen – Wilhelminasluis

C

4,2

3,9

3,9

-

-

240501

Wilhelminasluis – Woudrichem

A

3,9

3,9

3,3

0,6

-

240502

Wallen Woudrichem

A

1,3

1,3

1,3

-

-

240503

Woudrichem – Sleeuwijk

A

4,6

4,6

2,7

1,9

-

240504

Sleeuwijk – Werkendam

A

3,4

2,9

2,7

0,2

-

240505

Werkendam

A

2,1

2,0

0,4

1,6

-

241201

Oostwaard I

A

5,3

2,5

1,3

1,2

-

241202

Oostwaard II

A

4,7

3,7

0,9

2,7

0,1

241001

Aakvlaai – Peerenboom

A

4,8

2,0

0,0

1,5

0,4

241002

Peerenboom – Hagoort

A

7,6

7,6

7,6

-

-

241003

Hagoort - Kromme Nol

A

8,7

8,7

6,8

1,1

0,8

111

108

92

10,8

2,5

Totaal
Tabel Bijlage-8-7:

Veiligheidsoordeel per dijkvak voor dijkring 24

De totale lengte van de primaire keringen van dijkring 24 is feitelijk 57,9 km, waarvan
46,4 km primaire kering categorie A en 11,5 km primaire kering categorie C. Het traject LA110.+090 – LA114.+030 dat aansluit op de verbindende waterkering 13 is na
de toetsing overgedragen van Rijkswaterstaat aan Waterschap Rivierenland. Deze 0,4
km primaire waterkering van categorie C ligt in dijkvak 240902 en is wel meegenomen
in de optelling van de lengte van het dijkvak in Tabel Bijlage-8-7, maar is in de
beoordeling buiten beschouwing gelaten.
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Figuur Bijlage-9: Veiligheidsoordeel dijken dijkring 24.
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Figuur Bijlage-10:

Veiligheidsoordeel kunstwerken dijkring24.

131

133

1/190000

1/190000

49

29

1/180000

46

1/88000

18

1/140000

1/77000

30

1/140000

1/74000

16

1/51000

9

28

26

1/24000

4

1/99000

0,8%

1/13000

1/110000

1,6%

1/11000

8

11

7

3,6%

1/5200

3

20

7,4%

1/2800

6

0,2%

0,2%

0,220%

0,270%

0,3%

0,359%

0,389%

0,4%

0,5%

0,5%

2,9%

13,7%

62,4%

1/620

1

Falend ringdeel

3. Pauluszand

Kansbijdrage

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Scenario
Nr
4.
WerkendamStad

1. Genderen

Bijlage G Overstromingsscenario’s

3

4

4

2

3

2

2

2

3

3

2

1

2

2

1

1

1

Aantal
falende
dijkringen

6. Woudrichem

5. Werkendam

2. Dussen

133

134

1/260000

1/270000

1/320000

1/330000

1/340000

1/350000

1/380000

1/390000

22

45

57

44

61

13

41

1/250000

39

1/260000

1/240000

19

51

1/230000

42

31

1/220000

25

1/250000

1/220000

60

1/250000

1/210000

2

0,182%

1/210000

5

58

63

0,195%

1/200000

23

0,099%

0,103%

0,109%

0,115%

0,1%

0,120%

0,141%

0,148%

0,151%

0,155%

0,2%

0,157%

0,163%

0,170%

0,2%

0,177%

0,182%

0,203%

1/190000

10

Falend ringdeel

3. Pauluszand

Kansbijdrage

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Scenario
Nr
4.
WerkendamStad

134

3

2

5

4

5

4

3

4

3

1

6

3

2

4

3

5

5

1

3

2

Aantal
falende
dijkringen

6. Woudrichem

5. Werkendam

2. Dussen

1. Genderen

135

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

1/430000

1/440000

1/480000

1/500000

1/560000

1/580000

1/620000

1/730000

1/760000

1/790000

1/830000

1/900000

1/940000

1/1000000

1/1000000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

Scenario
Nr

48

36

47

59

21

38

50

53

24

55

43

27

15

32

35

17

40

12

62

56

0,030%

0,032%

0,032%

0,035%

0,037%

0,037%

0,0%

0,041%

0,043%

0,046%

0,049%

0,051%

0,053%

0,062%

0,067%

0,069%

0,077%

0,080%

0,088%

0,089%

4.
WerkendamStad

Falend ringdeel

3. Pauluszand

Kansbijdrage

4

5

2

3

2

3

3

2

3

4

4

2

4

4

3

2

5

4

3

4

Aantal
falende
dijkringen

6. Woudrichem

5. Werkendam

2. Dussen

1. Genderen
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<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

<1/1.000.000

1/390

52

37

14

54

33

Ringkans

136

Tabel Bijlage-8-8:

faalt niet

100%

0,004%

0,009%

0,011%

0,014%

0,016%

0,024%

Kansbijdrage
Falend ringdeel

3. Pauluszand

2. Dussen

1. Genderen

Overzicht scenario’s op volgorde van scenariokans.

<1/1.000.000

34

faalt

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Scenario
Nr
4.
WerkendamStad

136

3

4

2

3

4

3

Aantal
falende
dijkringen

6. Woudrichem

5. Werkendam

137

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

2,50

2,65

2,99

2,75

2,47

2,46

2,56

2,74

2,75

2,46

2,47

2,90

2,77

2,53

Scenario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24217

21303

19445

15472

18585

19158

13602

17823

13507

20961

17524

11928

20008

11993

Debiet
Lobith
[m3/s]

5728

5026

4838

3470

4127

4299

3037

4473

2838

4607

3793

2500

5012

2708

Debiet
Lith
[m3/s]

RD05_Werkendam

RD02_Dussen,

RD04_WerkendamStad

RD02_Dussen,

RD03_Pauluszand

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD01_Genderen,

RD04_WerkendamStad

RD01_Genderen,

RD03_Pauluszand

RD01_Genderen,

RD02_Dussen

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad

RD03_Pauluszand

RD02_Dussen

RD01_Genderen

Doorbraaklocatie

2,75E-07

2,66E-06

8,35E-07

7,58E-05

5,26E-06

1,96E-05

9,20E-05

9,28E-06

3,54E-04

4,71E-06

4,10E-05

1,92E-04

4,00E-06

1,61E-03

Scenariokans

0205

0204

0203

0106

0105

0104

0103

0102

RD06_Woudrichem_tpmin1d

RD05_Werkendam_tpplus1d

RD04_WerkendamStad_tpplus1d

oten

RD03_Pauluszand_tpplus1d_Gesl

RD02_Dussen_tpplus1d

RD01_Genderen_tpmin1d

OM/SSM berekeningen

Bijlage H Kansen en gevolgen per scenario

8,76E+01

4,20E+02

1,01E+02

3,07E+04

1,77E+03

4,62E+03

8,54E+03

2,64E+03

1,12E+05

1,18E+03

1,80E+03

5,82E+03

4,56E+02

1,38E+05

1,48E-05

4,97E-05

8,44E-06

3,95E-03

2,97E-04

5,70E-04

5,31E-04

2,82E-04

1,34E-02

1,77E-04

3,55E-04

7,82E-05

4,01E-05

9,15E-03

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

3,47E+01

1,66E+02

4,03E+01

1,21E+04

7,00E+02

1,83E+03

3,40E+03

1,04E+03

4,44E+04

4,67E+02

7,09E+02

6,41E+03

1,81E+02

5,47E+04

2,43E-06

8,15E-06

1,38E-06

6,48E-04

4,86E-05

9,35E-05

8,71E-05

4,63E-05

2,19E-03

2,91E-05

5,83E-05

8,35E-05

6,57E-06

1,50E-03

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

2,24E+02

1,08E+03

2,61E+02

7,87E+04

4,53E+03

1,18E+04

2,20E+04

6,76E+03

2,88E+05

3,02E+03

4,59E+03

1,75E+03

1,17E+03

3,55E+05

7,71E-06

2,59E-05

3,29E-06

2,06E-03

1,54E-04

2,97E-04

2,07E-04

1,10E-04

6,94E-03

9,23E-05

1,85E-04

9,62E-06

1,56E-05

3,57E-03

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico
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5,17E+02

2,48E+03

6,02E+02

1,81E+05

1,04E+04

2,73E+04

5,08E+04

1,56E+04

6,63E+05

6,97E+03

1,06E+04

5,82E+02

2,70E+03

8,18E+05

9,78E-06

3,28E-05

5,07E-06

2,61E-03

1,96E-04

3,76E-04

3,18E-04

1,69E-04

8,81E-03

1,17E-04

2,35E-04

1,88E-06

2,40E-05

5,49E-03

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

138

2,53

3,13

2,72

2,78

2,62

2,62

2,38

2,78

2,68

2,45

2,50

2,94

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

138

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

Scenario

19303

19163

20487

20886

16729

21041

19201

21779

15906

18066

18399

21167

Debiet
Lobith
[m3/s]

4320

4719

4859

4966

4101

4572

4165

4771

3433

3865

3996

5276

Debiet
Lith
[m3/s]

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD04_WerkendamStad

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD03_Pauluszand

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD06_Woudrichem

RD03_Pauluszand,

RD05_Werkendam

RD03_Pauluszand,

RD04_WerkendamStad

RD03_Pauluszand,

RD06_Woudrichem

RD02_Dussen,

Doorbraaklocatie

7,16E-06

4,57E-06

1,32E-06

5,05E-06

3,65E-06

1,77E-06

1,01E-05

4,21E-06

1,14E-05

9,48E-07

6,98E-06

1,07E-06

Scenariokans

010304

010206

010205

010204

010203

0506

0406

0405

0306

0305

0304

0206

OM/SSM berekeningen

1,71E+03

1,86E+03

4,44E+02

1,66E+03

1,07E+03

7,20E+02

4,07E+03

1,24E+03

4,48E+03

2,44E+02

3,26E+02

4,34E+02

2,09E-04

2,49E-04

7,55E-05

1,98E-04

1,12E-04

1,20E-04

6,03E-04

1,95E-04

5,75E-04

3,58E-05

6,12E-05

5,73E-05

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

6,77E+02

7,35E+02

1,76E+02

6,56E+02

4,22E+02

2,85E+02

1,61E+03

4,90E+02

1,77E+03

9,67E+01

1,29E+02

1,72E+02

3,43E-05

4,08E-05

1,24E-05

3,24E-05

1,83E-05

1,97E-05

9,89E-05

3,20E-05

9,43E-05

5,87E-06

1,00E-05

9,40E-06

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

4,38E+03

4,76E+03

1,14E+03

4,25E+03

2,73E+03

1,85E+03

1,04E+04

3,17E+03

1,15E+04

6,26E+02

8,35E+02

1,11E+03

1,09E-04

1,29E-04

3,93E-05

1,03E-04

4,35E-05

6,24E-05

3,14E-04

1,01E-04

2,99E-04

1,86E-05

3,18E-05

2,98E-05

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,01E+04

1,10E+04

2,62E+03

9,79E+03

6,30E+03

4,25E+03

2,40E+04

7,30E+03

2,64E+04

1,44E+03

1,92E+03

2,56E+03

1,38E-04

1,64E-04

4,99E-05

1,30E-04

6,69E-05

7,92E-05

3,98E-04

1,29E-04

3,79E-04

2,36E-05

4,04E-05

3,78E-05

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico
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2,65

2,64

2,64

2,43

3,05

2,73

2,76

28

29

30

31

32

33

34

2,68

2,63

27

35

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

Scenario

23557

20810

23246

21555

19096

20179

21098

16382

17565

Debiet
Lobith
[m3/s]

5512

5113

5381

5024

4223

4540

4663

3657

3856

Debiet
Lith
[m3/s]

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD05_Werkendam

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD04_WerkendamStad

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD04_WerkendamStad

RD03_Pauluszand,

Doorbraaklocatie

9,69E-07

6,10E-07

9,33E-08

1,00E-06

3,90E-06

1,30E-05

5,31E-06

1,36E-05

1,12E-06

Scenariokans

020405

020306

020305

020304

010506

010406

010405

010306

010305

OM/SSM berekeningen

3,51E+02

2,48E+02

3,04E+01

1,61E+02

1,59E+03

5,28E+03

2,02E+03

5,51E+03

3,83E+02

6,06E-05

3,28E-05

5,04E-06

1,89E-05

2,66E-04

7,91E-04

3,45E-04

7,09E-04

6,31E-05

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,39E+02

9,81E+01

1,20E+01

6,39E+01

6,27E+02

2,09E+03

7,98E+02

2,18E+03

1,52E+02

9,94E-06

5,38E-06

8,27E-07

3,09E-06

4,37E-05

1,30E-04

5,66E-05

1,16E-04

1,03E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

8,98E+02

6,35E+02

7,79E+01

4,14E+02

4,06E+03

1,35E+04

5,16E+03

1,41E+04

9,83E+02

3,15E-05

1,70E-05

2,62E-06

9,81E-06

1,39E-04

4,11E-04

1,80E-04

3,69E-04

3,28E-05

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

139

2,07E+03

1,46E+03

1,80E+02

9,55E+02

9,36E+03

3,12E+04

1,19E+04

3,25E+04

2,26E+03

4,00E-05

2,16E-05

3,33E-06

1,24E-05

1,76E-04

5,22E-04

2,28E-04

4,68E-04

4,16E-05

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

140

2,64

2,43

2,92

2,94

2,64

2,55

2,87

2,62

36

37

38

39

40

41

42

43

140

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

Scenario

18873

19814

22074

19039

19693

20526

24421

22321

Debiet
Lobith
[m3/s]

4371

4633

4773

4115

4325

4420

5650

5185

Debiet
Lith
[m3/s]

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD04_WerkendamStad

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD03_Pauluszand,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD02_Dussen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

Doorbraaklocatie

1,20E-06

4,39E-06

2,55E-06

9,17E-07

4,06E-06

1,73E-06

3,54E-07

2,28E-06

Scenariokans

01020305

01020304

040506

030506

030406

030405

020506

020406

OM/SSM berekeningen

4,13E+02

1,45E+03

1,04E+03

3,73E+02

1,64E+03

5,14E+02

1,44E+02

9,28E+02

6,89E-05

1,72E-04

1,92E-04

6,21E-05

2,43E-04

8,04E-05

2,43E-05

1,39E-04

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,63E+02

5,76E+02

4,11E+02

1,48E+02

6,49E+02

2,03E+02

5,70E+01

3,67E+02

1,13E-05

2,83E-05

3,15E-05

1,02E-05

3,99E-05

1,32E-05

3,98E-06

2,28E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,06E+03

3,73E+03

2,66E+03

9,56E+02

4,20E+03

1,32E+03

3,69E+02

2,38E+03

3,58E-05

8,96E-05

9,97E-05

3,23E-05

1,27E-04

4,18E-05

1,26E-05

7,24E-05

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

2,44E+03

8,59E+03

6,13E+03

2,20E+03

9,68E+03

3,03E+03

8,51E+02

5,47E+03

4,55E-05

1,14E-04

1,27E-04

4,10E-05

1,61E-04

5,30E-05

1,60E-05

9,19E-05

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico
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Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

2,67

2,58

2,56

2,40

2,78

2,79

2,55

Scenario

44

45

46

47

48

49

50

18911

20076

20836

21090

21624

21771

18536

Debiet
Lobith
[m3/s]

4176

4513

4584

4904

5061

5142

4446

Debiet
Lith
[m3/s]

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

Doorbraaklocatie

1,61E-06

5,37E-06

2,31E-06

2,06E-06

5,68E-06

3,11E-06

2,98E-06

Scenariokans

01030506

01030406

01030405

01020506

01020406

01020405

01020306

OM/SSM berekeningen

6,54E+02

2,18E+03

8,84E+02

8,40E+02

2,31E+03

1,18E+03

1,21E+03

1,10E-04

3,27E-04

1,51E-04

1,43E-04

3,50E-04

2,05E-04

1,62E-04

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

2,59E+02

8,65E+02

3,50E+02

3,32E+02

9,14E+02

4,67E+02

4,80E+02

1,80E-05

5,37E-05

2,47E-05

2,34E-05

5,75E-05

3,36E-05

2,66E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,68E+03

5,60E+03

2,26E+03

2,15E+03

5,92E+03

3,02E+03

3,11E+03

5,72E-05

1,70E-04

7,83E-05

7,42E-05

1,82E-04

1,06E-04

8,43E-05

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

141

3,86E+03

1,29E+04

5,22E+03

4,96E+03

1,36E+04

6,97E+03

7,16E+03

7,26E-05

2,16E-04

9,93E-05

9,42E-05

2,31E-04

1,35E-04

1,07E-04

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

142

2,50

2,92

2,86

2,62

2,57

2,76

2,76

51

52

53

54

55

56

57

142

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

Scenario

20138

22696

23796

23556

22426

23360

22160

Debiet
Lobith
[m3/s]

4681

4910

5506

5381

5176

5399

4932

Debiet
Lith
[m3/s]

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

Doorbraaklocatie

3,06E-06

7,78E-07

1,26E-06

2,25E-07

1,37E-06

4,14E-07

3,83E-06

Scenariokans

0102030405

03040506

02040506

02030506

02030406

02030405

01040506

OM/SSM berekeningen

1,17E+03

3,17E+02

5,13E+02

9,16E+01

5,57E+02

1,51E+02

1,56E+03

2,02E-04

5,84E-05

9,57E-05

1,54E-05

8,36E-05

2,59E-05

2,90E-04

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

4,64E+02

1,25E+02

2,03E+02

3,62E+01

2,20E+02

5,97E+01

6,16E+02

3,32E-05

9,58E-06

1,57E-05

2,53E-06

1,37E-05

4,25E-06

4,75E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

3,01E+03

8,11E+02

1,31E+03

2,35E+02

1,43E+03

3,87E+02

3,99E+03

1,05E-04

3,04E-05

4,97E-05

8,02E-06

4,35E-05

1,35E-05

1,51E-04

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

6,92E+03

1,87E+03

3,03E+03

5,40E+02

3,29E+03

8,91E+02

9,19E+03

1,33E-04

3,86E-05

6,31E-05

1,02E-05

5,52E-05

1,71E-05

1,91E-04

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico
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Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

2,74

2,58

2,51

2,69

2,78

Scenario

58

59

60

61

62

23423

20970

21797

19667

20206

Debiet
Lobith
[m3/s]

5379

4648

5083

4500

4659

Debiet
Lith
[m3/s]

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD05_Werkendam

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

Doorbraaklocatie

8,19E-07

2,83E-06

4,58E-06

2,00E-06

4,70E-06

Scenariokans

0203040506

0103040506

0102040506

0102030506

0102030406

OM/SSM berekeningen

3,33E+02

1,15E+03

1,86E+03

8,15E+02

1,91E+03

6,22E-05

2,14E-04

3,50E-04

1,38E-04

2,90E-04

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

1,32E+02

4,55E+02

7,37E+02

3,22E+02

7,57E+02

1,02E-05

3,51E-05

5,74E-05

2,27E-05

4,76E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

8,54E+02

2,95E+03

4,77E+03

2,09E+03

4,90E+03

3,23E-05

1,11E-04

1,82E-04

7,20E-05

1,51E-04

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico
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1,97E+03

6,79E+03

1,10E+04

4,81E+03

1,13E+04

4,10E-05

1,41E-04

2,31E-04

9,14E-05

1,92E-04

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

144

2,68

63

20200

Debiet
Lobith
[m3/s]
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Tabel Bijlage-8-9:

Waterstand
Maasmond
[m+NAP]

Scenario

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

RD04_WerkendamStad,

RD03_Pauluszand,

RD02_Dussen,

RD01_Genderen,

RD06_Woudrichem

RD05_Werkendam,

Doorbraaklocatie

4,03E-06

Scenariokans

010203040506

OM/SSM berekeningen

Overzicht schade en slachtoffers top 50 scenario’s.

4644

Debiet
Lith
[m3/s]

1,64E+03

3,08E-04

Onverwachte overstroming,
geen evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

6,49E+02

5,05E-05

Onverwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

4,20E+03

1,60E-04

Verwachte overstroming,
ongeorganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

9,67E+03

2,03E-04

Verwachte overstroming,
georganiseerde evacuatie
Economisch
Slachtoffer
risico (M€)
risico

Bijlage I

Risicobijdrage overstromingsscenario’s

Doorbraaklocaties

RD01_Genderen
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Economisch
risico
(€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Cumulatief
economisch
risico

1/620

€ 1.365.284

37,8%

37,8%

1/2800

€ 1.107.226

30,6%

68,4%

1/13000

€ 302.725

8,4%

76,8%

1/11000

€ 84.803

2,3%

79,1%

1/74000

€ 54.314

1,5%

80,6%

1/77000

€ 52.055

1,4%

82,1%

1/51000

€ 45.530

1,3%

83,3%

1/88000

€ 44.167

1,2%

84,5%

1/99000

€ 40.101

1,1%

85,6%

1/110000

€ 26.023

0,7%

86,4%

1/180000

€ 22.774

0,6%

87,0%

1/190000

€ 21.544

0,6%

87,6%

1/190000

€ 19.873

0,5%

88,1%

1/210000

€ 18.873

0,5%

88,7%

1/220000

€ 18.369

0,5%

89,2%

1/220000

€ 18.325

0,5%

89,7%

1/24000

€ 17.667

0,5%

90,2%

1/190000

€ 17.443

0,5%

90,6%

1/140000

€ 16.861

0,5%

91,1%

1/200000

€ 16.345

0,5%

91,6%

1/250000

€ 16.177

0,4%

92,0%

RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD06_Woudrichem
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad
RD03_Pauluszand,
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Doorbraaklocaties

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Economisch
risico
(€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Cumulatief
economisch
risico

1/250000

€ 16.161

0,4%

92,5%

1/260000

€ 15.630

0,4%

92,9%

1/260000

€ 15.348

0,4%

93,3%

1/5200

€ 14.560

0,4%

93,7%

1/230000

€ 14.346

0,4%

94,1%

1/240000

€ 12.198

0,3%

94,5%

1/340000

€ 11.955

0,3%

94,8%

1/210000

€ 11.642

0,3%

95,1%

1/320000

€ 11.636

0,3%

95,4%

1/330000

€ 11.567

0,3%

95,8%

1/350000

€ 11.343

0,3%

96,1%

1/270000

€ 10.520

0,3%

96,4%

1/390000

€ 10.248

0,3%

96,6%

1/440000

€ 9.145

0,3%

96,9%

1/430000

€ 8.713

0,2%

97,1%

1/480000

€ 8.278

0,2%

97,4%

1/500000

€ 8.032

0,2%

97,6%

RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
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Doorbraaklocaties

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Economisch
risico
(€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Cumulatief
economisch
risico

1/560000

€ 7.103

0,2%

97,8%

1/620000

€ 6.452

0,2%

98,0%

1/730000

€ 5.488

0,2%

98,1%

1/580000

€ 5.064

0,1%

98,3%

1/790000

€ 5.059

0,1%

98,4%

1/250000

€ 4.511

0,1%

98,5%

1/760000

€ 4.381

0,1%

98,6%

1/940000

€ 4.276

0,1%

98,8%

1/380000

€ 4.149

0,1%

98,9%

1/830000

€ 4.073

0,1%

99,0%

<1/1.000.000

€ 3.797

0,1%

99,1%

1/900000

€ 3.783

0,1%

99,2%

<1/1.000.000

€ 3.678

0,1%

99,3%

1/1000000

€ 3.457

0,1%

99,4%

<1/1.000.000

€ 3.287

0,1%

99,5%

1/140000

€ 3.212

0,1%

99,6%

<1/1.000.000

€ 3.121

0,1%

99,7%

<1/1.000.000

€ 2.444

0,1%

99,7%

RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD06_Woudrichem
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
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Doorbraaklocaties

RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Economisch
risico
(€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Cumulatief
economisch
risico

<1/1.000.000

€ 2.411

0,1%

99,8%

1/1000000

€ 1.594

0,0%

99,8%

<1/1.000.000

€ 1.488

0,0%

99,9%

<1/1.000.000

€ 1.421

0,0%

99,9%

<1/1.000.000

€ 1.004

0,0%

99,9%

<1/1.000.000

€ 903

0,0%

100,0%

<1/1.000.000

€ 864

0,0%

100,0%

<1/1.000.000

€ 300

0,0%

100,0%

RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam

Tabel Bijlage-8-10:
Bijdrage overstromingsscenario’s aan het economisch
overstromingsrisico gesorteerd op risicobijdrage
Doorbraaklocaties

RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD01_Genderen,
RD06_Woudrichem

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Slachtoffer
risico
(aantal / jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

1/2800

0,031

35,6%

35,6%

1/620

0,020

22,4%

58,0%

1/13000

0,009

10,5%

68,6%

1/77000

0,002

2,1%

70,7%

1/74000

0,002

1,9%

72,6%

1/99000

0,001

1,6%

74,2%

1/88000

0,001

1,5%

75,7%

1/51000

0,001

1,5%

77,3%

1/11000

0,001

1,3%

78,6%

1/24000

0,001

0,9%

79,5%

1/180000

0,001

0,9%

80,4%

1/220000

0,001

0,9%

81,4%

1/190000

0,001

0,9%

82,3%

RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
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Doorbraaklocaties

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Slachtoffer
risico
(aantal / jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,

1/190000

0,001

0,9%

83,2%

1/250000

0,001

0,8%

84,0%

1/190000

0,001

0,8%

84,8%

1/210000

0,001

0,8%

85,6%

1/260000

0,001

0,8%

86,3%

1/260000

0,001

0,7%

87,0%

1/110000

0,001

0,7%

87,7%

1/220000

0,001

0,7%

88,4%

1/250000

0,001

0,6%

89,0%

1/350000

0,001

0,6%

89,6%

1/140000

0,000

0,6%

90,2%

1/320000

0,000

0,5%

90,7%

1/330000

0,000

0,5%

91,3%

1/200000

0,000

0,5%

91,8%

1/240000

0,000

0,5%

92,3%

1/390000

0,000

0,5%

92,8%

1/210000

0,000

0,5%

93,3%

1/230000

0,000

0,5%

93,7%

RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
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Doorbraaklocaties

Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Slachtoffer
risico
(aantal / jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,

1/340000

0,000

0,4%

94,2%

1/430000

0,000

0,4%

94,6%

1/480000

0,000

0,4%

95,0%

1/440000

0,000

0,4%

95,3%

1/500000

0,000

0,4%

95,7%

1/560000

0,000

0,3%

96,0%

1/620000

0,000

0,3%

96,3%

<1/1.000.000

0,000

0,3%

96,6%

1/270000

0,000

0,3%

96,9%

1/790000

0,000

0,3%

97,1%

1/730000

0,000

0,2%

97,4%

1/580000

0,000

0,2%

97,6%

1/760000

0,000

0,2%

97,8%

1/5200

0,000

0,2%

98,0%

1/830000

0,000

0,2%

98,2%

1/900000

0,000

0,2%

98,3%

<1/1.000.000

0,000

0,2%

98,5%

RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD05_Werkendam
RD03_Pauluszand
RD01_Genderen, RD02_Dussen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
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Herhalingstijd
Faalkans
(per jaar)

Doorbraaklocaties

Slachtoffer
risico
(aantal / jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,

<1/1.000.000

0,000

0,2%

98,7%

1/140000

0,000

0,2%

98,8%

1/1000000

0,000

0,2%

99,0%

<1/1.000.000

0,000

0,2%

99,1%

1/940000

0,000

0,2%

99,3%

1/380000

0,000

0,1%

99,4%

1/250000

0,000

0,1%

99,5%

<1/1.000.000

0,000

0,1%

99,6%

<1/1.000.000

0,000

0,1%

99,7%

<1/1.000.000

0,000

0,1%

99,8%

<1/1.000.000

0,000

0,1%

99,8%

1/1000000

0,000

0,1%

99,9%

<1/1.000.000

0,000

0,0%

99,9%

RD02_Dussen, RD05_Werkendam

<1/1.000.000

0,000

0,0%

100,0%

RD02_Dussen, RD03_Pauluszand

<1/1.000.000

0,000

0,0%

100,0%

<1/1.000.000

0,000

0,0%

100,0%

RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD06_Woudrichem
RD02_Dussen,
RD04_WerkendamStad
RD02_Dussen
RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad,
RD05_Werkendam
RD02_Dussen,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD04_WerkendamStad
RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam,
RD06_Woudrichem

RD02_Dussen, RD03_Pauluszand,
RD05_Werkendam

Tabel Bijlage-8-11:

Bijdrage overstromingsscenario’s aan het slachtofferrisico gesorteerd

op risicobijdrage.
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Overstromingsscenario
(falende ringdelen)

Scenario

Kans

Cumulatieve

Economisch

Bijdrage

Cumulatief

kans

bijdrage

kansbijdrage

risico

economisch

economisch

(M€ / jaar)

risico

risico

(per jaar)
RD01_Genderen
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD03_Pauluszand

1/620

62,4%

62,4%

1,4

37,8%

37,8%

1/2.800

13,7%

76,1%

1,1

30,6%

68,4%

1/13.000

2,9%

79,1%

0,3

8,4%

76,8%

1/11.000

3,6%

82,6%

0,1

2,3%

79,1%

1/74.000

0,5%

83,2%

0,1

1,5%

80,6%

1/77.000

0,5%

83,7%

0,1

1,4%

82,1%

1/51.000

0,8%

84,4%

0,0

1,3%

83,3%

1/88.000

0,4%

84,9%

0,0

1,2%

84,5%

1/99.000

0,4%

85,2%

0,0

1,1%

85,6%

1/110.000

0,4%

85,6%

0,0

0,7%

86,4%

1/2.700

13,6%

100,0%

0,5

13,6%

100,0%

RD01_Genderen
RD03_Pauluszand
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD04_WerkendamStad
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD04_WerkendamStad
RD03_Pauluszand
RD06_Woudrichem
RD04_WerkendamStad
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD02_Dussen
Overige scenario’s
(verschillende ringdelen)

Tabel Bijlage-8-12:

Scenariokansen en economisch risico (top10) voor dijkring 24

In Tabel Bijlage-8-12 zijn de 10 overstromingsscenario’s met de grootste bijdrage aan
het economisch risico weergegeven, voor een nadere specificatie van de gevolgen per
scenario wordt verwezen naar het achtergrondrapport [2]. Uit de tabel blijkt dat het
overstromingsscenario met een falend ringdeel Genderen en het overstromingsscenario met een falend ringdeel Woudrichem een totale bijdrage hebben van 68,4%
aan het totale economisch risico. De overige doorbraakscenario’s zijn meervoudige
doorbraakscenario´s waarin minimaal ringdeel Genderen (Bergsche Maas) of ringdeel
Woudrichem (Boven-Merwede) falen. Een overstroming als gevolg van een doorbraak
langs het Steurgat, ringdeel Pauluszand, heeft minder ernstige gevolgen en een
kleinere kansbijdrage. De scenario’s waarin de ringdelen Dussen (Bergsche Maas) en
Werkendam (Boven-Merwede) falen hebben een relatief kleine kansbijdrage en
daardoor een kleine bijdrage aan het economisch risico van dijkringgebied 24.
In Tabel Bijlage-8-13 zijn de bijdragen van de gedefinieerde scenario’s aan het
slachtofferrisico weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de top10 gedomineerd wordt door
scenario’s met in ieder geval ringdeel Woudrichem of Genderen. Ondanks de lagere
kansbijdrage van ringdeel Woudrichem (Boven-Merwede) dan die van ringdeel
Genderen (Bergsche Maas), heeft dit ringdeel de grootste bijdrage aan het
slachtofferrisico.
Een opvallend verschil in vergelijking met het economisch risico is dat het ringdeel
Woudrichem de grootste bijdrage heeft aan het slachtofferrisico en niet ringdeel
Genderen. De verklaring hiervoor is het verschil in waterdiepte na een overstroming:
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bij Genderen is de maximale waterdiepte gelijk aan 3m terwijl dit bij Woudrichem
gelijk is aan 5m. Voor het economische risico is dit verschil niet bepalend, terwijl dit
voor het aantal slachtoffers veel verschil maakt.
Een doorbraak in ringdeel Pauluszand draagt nauwelijks bij aan het slachtofferrisico
door de relatief kleine faalkans, de lage bevolkingsconcentratie langs het Steurgat en
de aanwezigheid van de regionale kering en de Buitendijk, die een overstroming van
de gehele dijkring tegengaat. Bovenstaande is samengevat in Tabel Bijlage-8-14.
Overstromingsscenario
(falende ringdelen)

Scenario
kans
(per jaar)

Kans
bijdrage

Cumulatieve
kansbijdrage

1/2.800

13,7%

13,7%

0,031

34,9%

34,9%

1/620

62,4%

76,1%

0,022

24,0%

58,9%

1/13.000

2,9%

79,1%

0,009

10,3%

69,2%

1/77.000

0,5%

79,6%

0,002

2,1%

71,3%

1/74.000

0,5%

80,1%

0,002

1,9%

73,2%

1/99.000

0,4%

80,5%

0,001

1,6%

74,7%

1/88.000

0,4%

80,9%

0,001

1,5%

76,2%

1/51.000

0,8%

81,7%

0,001

1,5%

77,7%

1/11.000

3,6%

85,2%

0,001

1,3%

79,0%

1/24.000

1,6%

86,8%

0,001

0,9%

79,9%

1/2.900

13,8%

100,0%

0,018

19,8%

99,7%

RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD01_Genderen
RD06_Woudrichem

Slachtoffer
risico
(aantal/jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Cumulatief
slachtoffer
risico

RD01_Genderen
RD04_WerkendamStad
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen,
RD03_Pauluszand
RD06_Woudrichem
RD04_WerkendamStad
RD06_Woudrichem
RD03_Pauluszand
RD06_Woudrichem
RD01_Genderen
RD04_WerkendamStad
RD01_Genderen
RD03_Pauluszand
RD04_WerkendamStad
Overige scenario’s (verschillende
ringdelen)
Tabel Bijlage-8-13:

Scenariokansen en slachtofferrisico’s (top10) voor dijkring 24.

Belastingsysteem

Economisch
risico
(M€ / jaar)

Bijdrage
economisch
risico

Rivierafvoer gedomineerd deel Bergsche
Maas (enkelvoudig)

1,37

37,9%

0,022

24,1%

Rivierafvoer gedomineerd deel BovenMerwede/Afgedamde Maas (enkelvoudig)

1,14

31,4%

0,033

34,9%

Stormopzet gedomineerd deel Steurgat
(enkelvoudige doorbraken)

0,01

0,4%

0,000

0,2%

Tweevoudige doorbraken

0,60

16,5%

0,017

19,0%

Meervoudige doorbraken (>2)

0,49

13,7%

0,018

20,1%

<0,01

0,1%

0,000

0,3%

3,62

100,0%

0,090

100,0%

Restant
Totaal
Tabel Bijlage-8-14:

Slachtoffer
risico
(aantal/jr)

Bijdrage
slachtoffer
risico

Bijdrage van de belastingsystemen aan het economisch en

slachtofferrisico.
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Bijlage J

Risico’s in perspectief

Dijkring

overstromings
kans (per jaar)

economisch
risico
(M€/jaar)

slachtofferrisico
(aantal/jaar)

37 Nederhemert

1/6.000

0,0009

0,00001

39 Alem

1/7.400

0,007

0,001

24 Land van Altena

1/390

17,5

43 Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden

>1/100

246,1

5,2

16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

>1/100

166,4

11,7

36 Land van Heusden / Maaskant

>1/100

31,0

0,6

38 Bommelerwaard

1/1.200

4,7

0,1

40 Heerewaarden

1/840

0,1

0,003

41 Land van Maas en Waal

1/290

21,4

42 Ooij en Millingen

1/280

4,3

0,15

44 Kromme Rijn

1/200

31,0

0,57

45 Gelderse Vallei

1/100

83,0

1,9

50 Zutphen

1/260

3,1

0,08

51 Gorssel

1/270

0,22

0,002

>1/100

9,0

0,13

1/16.000

0,3

0,1

36 Land van Heusden / Maaskant

>1/100

31,0

0,6

52 Oost-Veluwe

>1/100

9,0

52 Oost-Veluwe
14 Centraal Holland

0,55

0,5

0,13

Tabel Bijlage-8-15: Overstromingskansen en –risico’s voor diverse dijkringen in Nederland
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Bijlage K

Colofon

Uitgegeven door
Rijkswaterstaat WVL
Projectbureau VNK2
Postbus 17
8200 AA Lelystad
T. 0320 298411
Betrokken beheerder
Waterschap Rivierenland
Contactpersoon: S. van den Berg
Betrokken Provincie
Provincie Noord-Brabant
Contactpersoon: M. Segers
Projectteam dijkring 24
Projectleider:
M.C.J. van den Berg (RHDHV)
Begeleiding vanuit het projectbureau:
R. Jongejan (projectbureau VNK2)
Schematisatieteam:
R.J.M. Huting (RHDHV)
S. Post (RHDHV)
Q.M. van Agten (RHDHV)
G. Liesting (RHDHV)
M. Bakker (RHDHV)
R. Nieuwhof (RHDHV)
P. van der Scheer (RHDHV)
Kwaliteitsborging
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft een bijdrage geleverd aan de
kwaliteitsborging van dit project.
Bronvermelding afbeelding kaft
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

157

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

