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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 39: Alem. 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 39, 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 Gelderland 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.
Ten slotte heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) de kwaliteit van de
analyses en rapportages steekproefsgewijs gecontroleerd.
Met de inzichten van VNK2 kunnen gericht maatregelen worden getroffen om
Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de
resultaten kunnen voorstellen voor maatregelen in de meerlaagsveiligheid onderling
worden afgewogen, kunnen versterkingsmaatregelen uit het hoogwaterbeschermingsprogramma (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 39 Alem.
Overstromingsrisico
Het actuele economisch risico van dijkringgebied 39 Alem is binnen VNK2 berekend op
M€ 0,006 per jaar. Het berekende slachtofferrisico is 0,001 slachtoffers per jaar.

Figuur 1: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 39.

Het Lokaal Individueel Risico (LIR), 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,
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is in het overgrote deel van het dijkringgebied kleiner dan 10-5 per jaar, zie Figuur 1.
Bij het vaststellen van de nieuwe normen wordt de eis gehanteerd dat het LIR in
bebouwd gebied nergens groter mag zijn dan 10-5 per jaar.
De primaire waterkeringen van dijkring 39 bestaan uit enkel categorie a-keringen met
een totale lengte van circa 4,8 km. De dijkring bestaat uit één ringdeel. In het
dijkringgebied zijn geen hoge (lijn)elementen te onderscheiden. Een overstroming van
dit dijkringgebied is als het vollopen van een bak met water: het hele dijkringgebied
overstroomt waarna het peil gelijkmatig stijgt.
Het berekende risico voor dijkring 39 is niet groot in relatie tot de berekende
overstromingsrisico’s voor andere dijkringen in het rivierengebied. Dit wordt
veroorzaakt door een relatief kleine overstromingskans van 1/7.400 per jaar. Ter
duiding van de overstromingsrisico’s van dijkring 39 worden deze gepresenteerd in
relatie tot de resultaten voor andere dijkringen in Nederland. In Figuur 2 zijn hiervoor
de berekende risico’s weergegeven voor een selectie van dijkringen in Nederland.

Figuur 2: Economisch risico en slachtofferrisico voor een selectie van dijkringen.

Deltadeelprogramma Veiligheid (DPV)
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) worden 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.
Aan de basisveiligheidseis (LIR <10-5) en de groepsrisico-eis wordt reeds voldaan. Op
basis van de MKBA is in het DPV een overstromingskansnorm vastgesteld voor dijkring
39 van 1/3.000 per jaar. De berekende overstromingskans voor dijkring 39 voldoet
reeds aan deze norm.
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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), tegenwoordig
Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) genaamd, is in 1992 een ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen en overstromingsrisico’s
mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute. Op basis van diverse studies, zoals de
Casestudies 1998, ONIN en SPRINT zijn de rekentechnieken verder ontwikkeld. Na de
PICASO-studie is Veiligheid Nederland in Kaart (VNK1) uitgevoerd en zijn wederom
verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In 2006 is vervolgens het project
VNK2 van start gegaan. In VNK2 wordt het overstromingsrisico in Nederland in beeld
gebracht. De inzichten die daarbij worden opgedaan zijn van grote waarde voor de
bescherming van Nederland tegen overstromingen.

1.2

Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart
Het project VNK2 wordt uitgevoerd door RWS Waterdienst in opdracht van het Directoraat Generaal Ruimte en Water 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 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 dijkring
daadwerkelijk een overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de
overschrijdingskansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van
dijkringgebieden:
Een overschrijdingskans uit de Waterwet is een normwaarde. Door de aanwezigheid
van reststerkte hoeft een dijk bij een overschrijding van een waterstand die gelijk is
aan het toetspeil nog niet direct te bezwijken. Het is echter ook mogelijk dat een dijk
bij een waterstand beneden het toetspeil bezwijkt door bijvoorbeeld het
faalmechanisme Opbarsten en piping. De conditie van een waterkering kan afwijken
van de norm, zowel in positieve als negatieve zin.
Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een
overstroming voordoet. Een overstromingskans geeft dus een beeld van de conditie
van de hele dijkring. Een overschrijdingskans heeft alleen betrekking op de
hydraulische belastingen (waterstanden).
Om een overstromingskans te kunnen berekenen moeten ook de onzekerheden ten
aanzien van de sterkte-eigenschappen van waterkeringen expliciet worden
meegenomen. 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]. In Figuur 3 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
Ringdeel 1

Vak 5

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 3:

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 4). 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 4:

De dijkring als een keten met verschillende schakels.

Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een
gegeven periode zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de
waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en
sterkte-eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans. Zouden
onzekerheden niet worden beschouwd dan is de kans dat een kering bezwijkt altijd nul
of één. Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en 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 Gelderland 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
plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In hoofdstuk 5 wordt
nader op deze weergaven van het risico ingegaan.
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1.5

Leeswijzer
De analyse van dijkringgebied 39 is beschreven in voorliggend dijkringrapport. Het
dijkringrapport is geschreven op basis van het onderliggende achtergrondrapport
Dijken (a-keringen) [2].
In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het dijkringgebied opgenomen. Er wordt in dit
hoofdstuk ondermeer ingegaan op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem
en de ligging van de primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de
dijken in vakken besproken en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de
kunstwerken waarvoor in VNK2 betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd.
In hoofdstuk 3 worden de berekende faalkansen per dijkvak/kunstwerk en faalmechanisme getoond en besproken, na een korte toelichting op de beschouwde en 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 uitgevoerde risicoberekeningen. Het overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico en
het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld.
In hoofdstuk 6 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse voor de categorie
a-kering van dijkring 39. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder vergroten van de overstromingsveiligheid.
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2

Gebiedsbeschrijving en schematisatie

In dit hoofdstuk wordt de gebiedskenmerken van dijkringgebied 39 besproken,
inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken beschreven en wordt toegelicht welke kunstwerken zijn geselecteerd voor een gedetailleerde faalkansanalyse.
2.1

Beschrijving dijkring 39: Alem

2.1.1

Algemene kenmerken
Dijkringgebied 39 (Alem) ligt in de provincie Gelderland en wordt gevormd door de
primaire waterkeringen rondom het dorp Alem en bijbehorende polders. De dijkring is
een schiereiland in de Maas en is verbonden met de Bommelerwaard via een dam. Het
dijkringgebied wordt volledig omgeven door de Maas (Figuur 5). Het dijkringgebied
heeft volgens de Waterwet een beschermingsnorm van 1/1.250 per jaar. Dit is de kans
op overschrijding van de waterstand die veilig gekeerd dient te zijn. De primaire
waterkeringen van dijkring 39 bestaan uit enkel categorie a-keringen met een totale
lengte van circa 4,8 km. In deze waterkering ligt één kunstwerk (gemaal Alem) dat
onderdeel is van de primaire waterkering van dijkring 39. De kering is in beheer bij
waterschap Rivierenland [3].

Figuur 5:

Topografie dijkringgebied 39 (Alem).

Het dijkringgebied ligt binnen de gemeente Maasdriel en heeft een oppervlakte van
circa 94 ha. In het dijkringgebied ligt het dorp Alem. In het dijkringgebied wonen circa
630 mensen (inwoners per 1 januari 2011, GBA Maasdriel). Het grondgebruik in het
dijkringgebied wordt verder gekenmerkt door grasland en akkerbouw. De ontstaansgeschiedenis van het huidige dijkringgebied Alem hangt nauw samen met de in het
verleden regelmatig optredende overstromingen in het rivierengebied en de maatregelen die zijn genomen om deze te voorkomen. Met name de scheiding van de Maas
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en de Waal en de verlegging van de Maasmond eind 19e eeuw en de normalisatie van
de Maas in de jaren 30 van de 20e eeuw hebben daarbij een grote rol gespeeld.
2.1.2

Geogenese
De opbouw van de ondergrond en de onzekerheden daaromtrent hebben een grote invloed op de berekende faalkansen voor de faalmechanismen waarbij de sterkte-eigenschappen van de ondergrond van belang zijn, zoals de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping (paragraaf 3.2). Op basis van de geologische
ontstaansgeschiedenis van het dijkringgebied kan de opbouw van de ondergrond worden verklaard. Tevens kan op basis van de ontstaansgeschiedenis worden verklaard
waarom de grondeigenschappen ruimtelijk variëren.
Ondergrond van zand en grind
De vorming van het rivierengebied gaat terug naar de IJstijden, waarvan de laatste
ongeveer 10.000 jaar geleden eindigt. Ook in de IJstijden lopen de temperaturen in de
zomermaanden op, waardoor in de Alpen grote hoeveelheden sneeuw en ijs smelten.
Iedere zomer worden gigantische hoeveelheden water naar zee afgevoerd. Vanuit het
bergachtige achterland worden tonnen grind en zand meegevoerd en afgezet. De Rijn
en Maas zijn dan nog vlechtende rivieren. In een tientallen kilometers brede laagte
splitsen zij zich en vloeien zij weer samen in een opeenvolging van geulen. Tussen die
zich telkens weer verleggende geulen ontstaan eilanden van zand en grind.
Rivierafzettingen
Na de laatste IJstijd stijgen de temperaturen weer, waarmee ook de zeespiegel stijgt
en het verval van de rivieren minder wordt. De vlechtende rivieren gaan nu over in
meanderende rivieren die nog regelmatig buiten hun bedding treden, waarbij het
materiaal dat het water meevoert wordt afgezet. Het zwaardere materiaal (grover
zand) wordt als eerste, dicht bij de rivier afgezet, de fijnere component (rivierklei)
wordt langer door het water meegevoerd en bezinkt in de verder afgelegen laagten.
Het grove rivierzand wordt hierdoor afgedekt met leem en klei. Dicht bij de rivier
ontstaan de zandige oeverwallen, verder daarvan verwijderd de kleiige kommen.
Tussen 1000 en 1200 begon men met de bedijking van het rivierengebied. Dit maakt
een eind aan de afzetting door de rivieren. Alleen buitendijks in de uiterwaarden vindt
dan nog sedimentatie plaats.
Oeverwallen, stroomruggen en kommen
Het dijkringgebied is onderdeel van het rivierengebied dat wordt gekenmerkt als rivierkleigebied met oeverwallen in een smalle strook langs de rivieren en kommen in de
centrale delen van de dijkringgebieden. Dijkringgebied 39 is een relatief klein gebied
waardoor de variatie in type afzettingen beperkt is. Het gebied bestaat voornamelijk
uit oeverwallen die in het verleden door de verschillende riviertakken van de Rijn en de
Maas zijn afgezet (Figuur 6). Opmerkelijk element in het dijkringgebied is de donk in
het oostelijk deel van het gebied. Deze donk (rivierduin) is gevormd in de laatste fase
van de laatste ijstijd. Dergelijke donken zijn ook al lange tijd bewoond [5].
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Figuur 6:

Principe doorsnede van dijken in rivierengebied [4].

Bodemeigenschappen / grondgebruik
De geomorfologische kenmerken vertalen zich in eenheden met specifieke bodemeigenschappen. Dijkringgebied 39 kent met name kalkrijke poldervaaggronden al dan
niet op zand (met gradaties van zavel en klei), die kenmerkend zijn voor de hogere
gronden van de oeverwallen. De donk in het oostelijk deel van het dijkringgebied bestaat uit zand. Het grondgebruik wordt gekenmerkt door grasland en akkerbouw. Een
kenmerkende nederzettingsvorm in dit deel van het rivierengebied is het gestrekte
esdorp, waarbij de kernen oorspronkelijk bestaan uit twee of drie evenwijdige wegen
in de lengterichting van de stroomrug. Ook het dorp Alem is van oorsprong een
dergelijk esdorp [6].
2.1.3

Maaiveldhoogte
Het dijkringgebied ligt op een oeverwal (zie paragraaf 2.1.2) waardoor het gebied relatief hoog ligt. De maaiveldhoogte varieert in de polders ten oosten van het dorp Alem
tussen NAP+2,5m en NAP+4,0m. Het dorp Alem zelf ligt aanzienlijk hoger, de maaiveldhoogte ligt hier tussen NAP+4,0m en NAP+6,0m. In het meest oostelijke puntje
waar de rivierduin ligt is de maaiveldhoogte circa NAP+6,0m tot NAP+8,0m (Figuur 7).

Figuur 7:

2.1.4

Hoogteligging dijkringgebied 39 [22].

Watersysteem
Het watersysteem van het dijkringgebied wordt sterk bepaald door de aanwezigheid
van de Maas die nagenoeg het gehele dijkringgebied omsluit en de Waal die op relatief
korte afstand ten noorden van de dijkring ligt. Bij lage rivierwaterstanden hebben
Maas en Waal een drainerende invloed. Vanwege de zandige ondergrond kan water
makkelijk infiltreren in de bodem. Dit leidt binnendijks in droge perioden, vooral dicht-
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bij de rivier, tot lage grondwaterstanden en droogvallende sloten. De Maas heeft op
jaarbasis een infiltrerende werking. Het dijkringgebied is dan ook een infiltratiegebied.

gemaal Alem

Figuur 8:

Peilgebieden dijkringgebied 39 met streefpeilen (zomerpeil / winterpeil) [7].

Het oppervlaktewatersysteem heeft als functie om de van nature grote fluctuaties in
het grondwater op te vangen. Ook moet per gebied een ontwatering worden verkregen, die volledig is afgestemd op de door de gebruiker te stellen eisen. Met andere
woorden, het voorkomen van wateroverlast door waterafvoer in natte en wateraanvoer
in droge perioden. Doordat bij lage rivierstanden het waterpeil in het dijkringgebied
niet goed is te reguleren is geen peilbesluit voorgeschreven. Wel kent het gebied een
streefpeil. In het dijkringgebied zijn twee peilgebieden onderscheiden met elk eigen
streefpeilen (Figuur 8). Onder normale omstandigheden kan de waterhuishouding in
het gebied goed worden geregeld door het gemaal Alem dat zowel kan uitmalen als
inlaten.
2.1.5

Primaire waterkeringen
De primaire waterkering van dijkringgebied 39 bestaat uit enkel categorie a-keringen.
Deze waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van circa 4,8 km (Tabel 1). In
Figuur 9 is een kaart opgenomen van de primaire waterkeringen van dijkring 39 en de
omliggende dijkringen inclusief de overschrijdingskansnorm zoals vastgelegd in de
Waterwet.
Dijkvak
Maasdijk Alem
Tabel 1:

12

Dijkvakcode (WSRL)

Dijkpaal van - tot

Categorie

Lengte (km)

390801

AL000 - AL046

a

4,75

Dijkvakindeling dijkring 39 conform waterschap Rivierenland

Figuur 9:

2.1.6

Primaire keringen dijkring 39.

Beheerders
De primaire waterkering van dijkring 39 is volledig in beheer bij waterschap Rivierenland. 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 zal dat
de Inspectie voor de Leefbaarheid en Transport zijn.

2.1.7

Normalisatie van de Maas
Aan het eind van de 19e eeuw is de Maas bij Well afgedamd en is de Bergsche Maas
gegraven. Hierdoor mondde de Maas niet langer uit in de Merwede bij Woudrichem,
maar mondde deze voortaan via de Amer uit in het Hollands Diep. Deze maatregelen
waren een reactie op de veelvuldige overstromingen langs de Maas in de 18e en 19e
eeuw en de grote overstromingen van 1876 en 1880. De verlegging van de Maasmond
was een ingrijpende maatregel geweest, met gunstige effecten, maar desondanks
bleef de situatie voor wat betreft de waterbeheersing op de Maas nog steeds zorgwekkend in het eerste kwart van de 20e eeuw.
Bij hoog water bleken de Brabantse overlaten (zoals de Beerse overlaat) nog steeds
hard nodig om overtollig Maaswater af te voeren. En zelfs dat was volstrekt onvoldoende, getuige de talloze overstromingen die zich nog steeds voordeden, met name
in Oost-Brabant. Tussen 1900 en 1927 veroorzaakte de Maas 34 overstromingen.
Kortom, de rivier bleef nog steeds aanzienlijke overlast en schade veroorzaken. De
spreekwoordelijke druppel was de watersnoodramp die zich tussen eind december
1925 tot begin januari 1926 voltrok. Aan de Gelderse kant van Overasselt brak de dijk
door en overstroomde het Land van Maas en Waal. Dit resulteerde in het besluit om de
Maas verder aan te passen om wateroverlast en overstromingen te voorkomen.
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Figuur 10: Bochtafsnijdingen van de Maas tussen Grave en Blauwe Sluis

Ir. C. Lely kreeg opdracht te onderzoeken hoe de Maas verder verbeterd kon worden.
In zijn plan, Verbetering van de Maas voor groote afvoeren, stelde hij met name een
verkorting en verruiming voor van de Maas, benedenstrooms van Grave. Op die manier kon het Maaswater versneld worden afgevoerd. De voorgestelde maatregelen zouden het niveau van afvoer van 1.300 m3/s verhogen naar 3.200 m3/s. Het belangrijkste element in het plan van Lely waren de bochtafsnijdingen tussen Grave en de
Blauwe Sluis (Figuur 10). Daardoor werd het traject een stuk korter: van 56,5 km naar
37,5 km. Bij twee bochten moesten nieuwe rivierdijken komen. De bochtafsnijdingen
waren geprojecteerd bij Alem, Heerewaarden, Alphen, Lithoijen, Teeffelen, Maasbommel, Megen, Demen en Keent.
In 1929 had de Kamer de plannen goedgekeurd en in 1931 was men begonnen met de
werkzaamheden. Het hele karwei zou tot 1942 duren. Dit enorme, infrastructurele project vond dus midden in de Crisisjaren plaats. De Maasverbeteringswerken mochten
dan ook niet teveel geld kosten. Daarom voerde de Nederlandse Heidemaatschappij
het geheel als werkverschaffingsproject uit. De plannen voor het gedeelte bovenstrooms van Grave werden te duur bevonden. De voorziene bochtafsnijding ten zuiden
van Boxmeer werd daardoor pas veel later, tussen 1978-1981, gerealiseerd.

Figuur 11: Luchtfoto Maasnormalisatie

Het rechttrekken van de rivier, verdieping en verbreding van het zomerbed van de
Maas en het verwijderen van obstakels leidden ertoe dat meer water kon worden
afgevoerd. Dat was prima bij hoogwater, maar het leidde in de zomer als er weinig
water door de Maas stroomde, tot een nieuw probleem: te lage waterstanden, waar-
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door scheepvaart beneden Grave onmogelijk werd. Daarom was het nodig bij Lith een
stuw- en sluiscomplex te bouwen. Dit complex is in 1936 in gebruik genomen.
De verbeteringswerken aan Maas hebben effect gehad: in 1942 werd de Beerse overlaat gesloten waarmee circa 20.000 ha land van wateroverlast bevrijd werd. Daarnaast
trad een ander, weliswaar niet beoogd, maar toch belangrijk neveneffect op: de ontwikkeling van waterrecreatie om en nabij de dode Maasarmen. Een mooi voorbeeld is
De Gouden Ham bij Megen. Het rechttrekken van de Maas had ook grote gevolgen
voor enkele dorpen. Zo kwam Keent, dat deel uitmaakte van Balgoij in Gelderland, aan
de andere kant van de rivier te liggen en dus in de provincie Noord-Brabant. Precies
het omgekeerde gebeurde met Alem: gescheiden van Maren-Kessel kwam het aan de
noordkant van de nieuwe rivier en daarmee in de provincie Gelderland te liggen [8][9].
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 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 als gevolg van dijkdoorbraken langs de Maas grote delen van de Bommelerwaard en Noord Brabant en
daarmee ook het huidige dijkringgebied 39 (Figuur 12). In reactie op deze overstromingen is aan het eind van de 19e eeuw de Maas bij Well afgedamd en is de Bergsche
Maas gegraven en is in de jaren 30 van de 20e eeuw de Maas benedenstrooms van
Grave genormaliseerd (zie paragraaf 2.1.7).
Het laatste hoogwater dat een bedreiging vormde voor de veiligheid van het rivierengebied, waaronder ook dijkringgebied 39, dateert van januari 1995. Door hoge rivierafvoeren op de Rijn (bijna 12.000 m3/s) en de Maas (bijna 3.000 m3/s) dreigden destijds op enkele plaatsen de dijken te bezwijken, hetgeen uiteindelijk niet is gebeurd. In
Tabel 2 is een (niet uitputtend) overzicht opgenomen van de overstromingen en
bedreigingen die het huidige dijkringgebied 39 en de omliggende (dijkring)gebieden in
het verleden hebben getroffen [11].

Figuur 12: Overzichtskaart overstromingen van 1876 en 1880 [10]
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Jaar

Datum

Getroffen gebied/kenmerken overstroming

1820

23 januari

Door een stormvloed komen de Betuwe en de Tielerwaard blank te staan.
Ook grote delen van de Alblasserwaard overstromen na een aantal dijkdoorbraken. Een gebied ter grootte van zo’n 1.300 km2 komt onder water
te staan. Deze overstroming was aanleiding voor het instellen van een
commissie die een verbeteringsplan voor de rivieren moest ontwerpen.

1855

3 maart

Door hoge waterstanden en kruiend ijs breken op veel plaatsen in het rivierengebied de dijken. Vooral het Land van Maas en Waal en de Gelderse
Vallei worden getroffen, maar ook in de Betuwe, Tielerwaard en NoordBrabant loopt land onder water.

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 12).

1880

29 december

Dit jaar deden zich vergelijkbare overstromingen voor als eerder in 1876.
Als gevolg van de doorbraken en de inzet van de Beersche en Bokhovensche overlaat overstroomde grote delen van Brabant (zie Figuur 12).

1926

januari

Langs de Maas vonden de grootste overstromingen plaats. De Maasdijk bij
Overasselt bezweek, waardoor het Land van Maas en Waal onder water
werd gezet. 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 hoge rivierafvoeren (Rijn 12.000 m3/s, Maas 2.870 m3/s) dreigen op
diverse plaatsen de rivierdijken te bezwijken, onder andere bij Ochten.
Ruim 250.000 mensen worden geëvacueerd uit het Land van Maas en Waal
en de Betuwe. Uiteindelijk houden de dijken het net en na ruim een week
kunnen de bewoners naar hun huizen terug. Buitendijkse dorpen langs de
Maas lopen wel onder, onder andere Borgharen. Deze gebeurtenissen zijn
aanleiding voor het Deltaplan Grote Rivieren en later Ruime voor de Rivier.

Tabel 2:

2.2.2

Selectie van overstromingen en bijna overstromingen dijkringgebied 39 [8][11][12]

Dijkversterkende en rivierverruimende maatregelen
Na elke overstroming zijn herstelwerkzaamheden in gang gezet om het land weer bewoonbaar te maken en te beschermen tegen nieuwe overstromingen. De laatste dijkverbetering in dijkring 39 dateert van eind jaren negentig. Hierbij zijn de waterkeringen van de dijkring aan de binnendijkse zijde verbeterd door middel van aanbermingen en aanpassingen aan het talud, en is in verband met kwelgevoeligheid lokaal nog
een kleilaag aangebracht [3].
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De waterkeringen van dijkring 39 hebben in de laatste toetsronde (2010) het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ gekregen (Bijlage F) [3]. Daardoor zijn geen dijkverbeteringen voorzien in de dijkring in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit betekent dat bij de te maken keuzes in de schematisatie van
de waterkeringen ten behoeve van de risicoanalyse van de dijkring kan worden uitgegaan van de bestaande situatie.
Ruimte voor de Rivier
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, waarbij wordt gestreefd naar het terugbrengen van de
maatgevende waterstanden naar het niveau zoals vastgelegd in de HR1996 [26]. Deze
1

De PKB Ruimte voor de Rivier betreft korte en lange termijn maatregelen. De korte termijn maatregelen, die
uitgevoerd worden voor 2015, zijn opgenomen in het project Ruimte voor de Rivier.
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maatregelen vinden echter met name plaats langs de Waal en de Nederrijn/Lek. Langs
de Maas zijn geen maatregelen in het kader van het project Ruimte voor de Rivier
voorzien. Daarmee is dit project voor dijkringgebied 39 niet relevant.
Maaswerken
Het project Maaswerken heeft een gecombineerd doel voor hoogwaterbescherming,
het realiseren van natuur en het verbeteren van de bevaarbaarheid. Het project bestaat uit drie deelprojecten: Maasroute, Grensmaas en Zandmaas. Dit laatste deelproject betreft onder meer rivierverruimende maatregelen in de Maas tussen Roermond
en Den Bosch. Dijkringgebied 39 valt nog net binnen het plangebied van de Zandmaas. Het effect van de rivierverruimende maatregelen van het project Maaswerken
zijn echter onbekend. Daarnaast geldt dat de HR2006 [21] voor de Maas gunstiger is
dan de HR1996 [26] (doel van project Ruimte voor de Rivier). Daarmee heeft dit
project weinig relevantie voor dijkringgebied 39.
2.2.3

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 39. 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 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 [13].
De resultaten van de verkenningen resulteren in zogenaamde 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.

2.3

Vakindeling categorie a-kering
Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie a-kering (4,8 km) van dijkring 39 opgedeeld in dijkvakken. Per dijkvak zijn voor de verschillende faalmechanismen faalkansen berekend. Voor de indeling van de dijken van dijkring 39 in vakken is
uitgegaan van harde grenzen en zachte grenzen. De harde grenzen zijn grenzen die
van buitenaf zijn opgelegd, dat wil zeggen volgend uit keuzes eerder gemaakt door
waterschap, provincie en/of projectbureau, deels buiten het project VNK2 om. De indeling op basis van zachte grenzen volgt uit de interpretatie van de beschikbare gegevens van de dijken van dijkring 39 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
•
Ringdeelgrenzen zoals gedefinieerd door de provincie in het kader van de overstromingssommen;
•
Dijkvakindeling zoals gehanteerd door de beheerder (hangt samen met ontwerpen/of toetsvakken) [3].
•
Bodemdeelgebiedgrenzen zoals vastgesteld door TNO/Deltares bij het definiëren
van de ondergrondschematisaties (DINOdatabase) [2].
Zachte grenzen
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•
•

•
•

Wijziging in oriëntatie van de dijk (o.a. veranderende wind- en golfbelastingen)
Wijziging in geometrie van de dijk: voor dijkring 39 zijn alleen vakgrenzen gedefinieerd bij wijziging van de hoogte van het achterland of wijziging in het landgebruik (bebouwd gebied versus agrarisch gebruik). Overhoogte en/of taludhelling
geven hier geen aanleiding tot knippen (zie vorige punt).
Wijziging in toetsresultaat [3]: de toetsresultaten van zijn dusdanig homogeen dat
deze geen aanleiding geven tot het definiëren van extra vakken.
Lengte dijkvak: in een aantal gevallen is er geen reden om een vakgrens te definiëren, hierdoor kunnen echter lange vakken ontstaan. Om dit te voorkomen is op
enkele locaties een vakgrens gedefinieerd, waarbij de vakgrens is gelegd op een
toetsvak, bodemvakgrens of een grens tussen andere logische eenheden, waardoor een goede schematisatie mogelijk blijft.

Het resultaat van het beoordelen van deze criteria is de vakindeling. In totaal zijn 7
dijkvakken gedefinieerd. In Figuur 27 (Bijlage D) is een overzicht van de verdeling van
dijkring 39 in dijkvakken opgenomen inclusief locatieaanduidingen en ringdelen.
2.4

Kunstwerken
In de primaire waterkeringen van dijkring 39 ligt één waterkerend kunstwerk. Dit
betreft het gemaal Alem (Figuur 13) in beheer bij waterschap Rivierenland (Tabel 3).
Het kunstwerk wordt niet meegenomen in de risicoanalyse van dijkring 39. Op basis
van de beschikbare gegevens van het kunstwerk en het resultaat van de derde toetsronde [3] is de verwachting dat het kunstwerk geen significante bijdrage levert aan de
overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 39.
#

VNK-code

Kunstwerknaam

WSRL-objectcode

Beheerder

1

VNK.39.02.001

Gemaal Alem

390801.001

WSRL

Tabel 3: Waterkerende kunstwerken in dijkring 39

Gemaal Alem

Figuur 13: Locatie gemaal Alem

2.5

De invloed van de categorie C-keringen op het overstromingsrisico
Het dijkringgebied wordt volledig omsloten door primaire waterkeringen categorie a. In
de dijkring liggen geen primaire keringen van categorie c. Dergelijke keringen hebben
dan ook geen invloed op het overstromingsrisico van dijkring 39.
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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
[14][15][16][17]. De faalkansen voor het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn met behulp van aparte procedures buiten PC-Ring berekend. De voor dit
faalmechanisme berekende faalkansen dienden wel weer als invoer voor PC-Ring bij
het berekenen van de overstromingskans.
Ten behoeve van de berekening van de faalkans is eerst per vak bepaald welke faalmechanismen op welke locaties binnen het dijkvak relevant zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten en onderliggende gegevens uit de derde toetsronde en het
oordeel van de beheerder. Per faalmechanisme is per vak een schematisatie van de
waterkering opgesteld. Op vakniveau zijn, indien relevant, gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om een beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties.
Voor een toelichting op de vakindeling, selectie van faalmechanismen en de schematisatie 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 14):
•
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.
Overloop en golfoverslag

Macrostabiliteit binnenwaarts

Opbarsten en piping

Beschadiging bekleding en erosie
dijklichaam

Figuur 14: Beschouwde faalmechanismen dijken.
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Macrostabiliteit binnenwaarts
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van
langdurig hoge waterstanden instabiel wordt en daarna aan de binnenzijde afschuift of
opdrijft.
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 15):
•
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.
Overslag/overloop

Betrouwbaarheid sluiting

Onder- en achterloopsheid

Sterkte en stabiliteit

Figuur 15: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken.

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
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vervolgens het bezwijken van het gehele object. Dit kan uiteindelijk leiden tot
bresvorming in de dijk.
Sterkte en stabiliteit
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk als gevolg van te grote horizontale
belastingen. Dit kunnen vervalbelastingen zijn op (onderdelen van) het kunstwerk,
maar ook aanvaarbelastingen kunnen uiteindelijk leiden tot het bezwijken van het
gehele kunstwerk, met bresvorming als gevolg.
3.3

Niet beschouwde faalmechanismen
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden doorgerekend. Zodoende worden onder meer de faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven
voorland, macrostabiliteit buitenwaarts, micro-instabiliteit en verweking binnen VNK2
niet in de faalkansberekeningen meegenomen. De redenen hiervoor zijn divers en
houden verband met de volgende zaken:
•
Voor sommige mechanismen is een kennistekort of onvoldoende data beschikbaar;
•
Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken;
•
Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de modellering
met het VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende betrouwbare
antwoorden zal leiden.
In deze paragraaf worden de effecten van de volgende faalmechanismen of objecten
op de faalkans van de dijkring kwalitatief beschouwd, waarbij ook wordt stilgestaan bij
de toetsresultaten:
•
Microstabiliteit (STMI)
•
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
•
Stabiliteit voorland (STVL)
•
Bijzondere waterkerende constructies (BWC)
•
Niet waterkerende objecten (NWO)
Microstabiliteit (STMI)
De gehele primaire kering (categorie A) van dijkring 39 (4,8 km) krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor het toetsspoor Microstabiliteit (STMI) [3]. Voor
Microstabiliteit zijn de dijken van dijkring 39 beoordeeld als ‘goed’ op basis van stap 1
van het VTV [18], 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.
Een dijk is over het algemeen zodanig ontworpen dat micro-instabiliteit niet kan optreden. 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 39.
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
De gehele primaire kering (categorie a) van dijkring 39 (4,8 km) krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor het toetsspoor Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
[3]. Afschuiven van het buitentalud treedt alleen op bij snel dalende waterstanden. De
hoogwatergolf is in deze situatie dan al bijna voorbij waardoor er bij het afschuiven
van het buitentalud geen acuut overstromingsgevaar is. Het gevaar voor overstromen
zit vooral in de kans dat er kort na de eerste hoogwatergolf een tweede golf voorbijkomt. De kans hierop is klein en tevens is er een mogelijkheid om eventuele schade te
repareren tussen de hoogwatergolven. Op basis van bovenstaande is geconcludeerd
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dat het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts geen significante bijdrage levert
aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 39.
Stabiliteit voorland (STVL)
De gehele primaire kering (categorie a) van dijkring 39 (4,8 km) krijgt het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor het toetsspoor Stabiliteit voorland (STVL) [3]. Binnen het faalmechanisme stabiliteit voorland wordt gekeken naar de deelfaalmechanismen 'afschuiven' en 'zettingsvloeiing'. Alle getoetste delen van de waterkeringen van
dijkring 39 krijgen het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ voor beide deelfaalmechanismen. De beoordeelde dijkvakken krijgen met een eenvoudige (geometrische)
toets de score goed [3][19]. 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 is geconcludeerd dat het faalmechanisme
stabiliteit voorland geen significante bijdrage levert aan het overstromingsrisico voor
dijkring 39.
Bijzonder waterkerende constructies (BWC)
Bijzonder waterkerende constructies betreffen constructies zoals diepwanden, damwanden, keermuren en kistdammen en zijn vaak aangelegd daar waar een oplossing in
grond niet mogelijk is. In dijkring 39 zijn geen bijzondere waterkerende constructies
aanwezig.
Niet waterkerende objecten (NWO)
De niet waterkerende objecten (NWO) in en op de primaire waterkeringen van dijkring
39 betreffen bebouwing en begroeiing. In de dijkring zijn tijdens de inventarisatie van
de gegevens geen kabels & leidingen aangetroffen. De niet waterkerende objecten bebouwing en begroeiing worden gezien als elementen die weinig tot geen invloed hebben op het waterkerend vermogen van de waterkering. Vrijwel al deze NWO’s op de
dijken zijn met een ontheffing tot stand gekomen en tijdens de laatste dijkverbetering
uitgebreid beschouwd. Deze NWO’s zijn daarnaast onderdeel van het dagelijks beheer
en de schouw [3]. Voor de niet waterkerende objecten begroeiing en bebouwing wordt
op basis van bovenstaande geen significante bijdrage aan het overstromingsrisico van
dijkring 39 verwacht.
Conclusies
Op basis van de resultaten van de derde toetsronde wordt ingeschat dat de faalmechanismen die niet kwantitatief worden meegenomen in de risicoanalyse van dijkring 39
geen significante bijdrage zullen leveren aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 39. Dit komt deels doordat de faalkans van de kering op deze
mechanismen verwaarloosbaar klein wordt geacht en omdat het falen kan gebeuren bij
een vallende waterstand na een hoogwatersituatie. In dat laatste geval faalt de kering
wel, maar is er geen gevaar voor overstroming omdat de waterstand reeds gedaald is.
Wel kan het gebeuren dat een overstroming plaats vindt door een tweede hoogwatergolf die kort op de eerste volgt waardoor er te weinig tijd is om tussentijds de schade
te herstellen. De kans op zo’n situatie is niet beschouwd.
3.4

Berekende overstromingskansen
Hoewel VNK2 een beeld geeft van de overstromingsveiligheid dienen de resultaten van
VNK2 niet te worden verward met die van een toetsing in het kader van de Waterwet.
In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen maar als
overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten kunnen
keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen beïnvloeden. Omdat de wettelijke normen geen betrekking hebben op overstromingskansen
kunnen zij niet zondermeer worden gelegd langs de uitkomsten van VNK2.
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3.4.1

Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 39 is 1/7.400
per jaar. In Tabel 4 zijn de faalkansen voor de verschillende faalmechanismen weergegeven [2]. De overstromingskans voor dijkring 39 wordt gedomineerd door de
faalmechanismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag. Het beeld is in
hoofdlijnen consistent met het resultaat van de derde toetsronde en het beeld van de
beheerder voor deze dijkring.
Type waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslag
Macrostabiliteit binnenwaarts
Opbarsten en piping

Faalkans (per jaar)
1/13.000
< 1/1.000.000
1/18.000

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Overstromingskans
Tabel 4:

1/7.400

Berekende faalkansen (kans per jaar) per faalmechanisme en op ringniveau de
overstromingskans.

Figuur 16 geeft een overzicht van de procentuele bijdrage van de beschouwde faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme.2 In de figuur is de bijdrage van de faalkansen voor de faalmechanismen van de kunstwerken gecombineerd.

Figuur 16: Procentuele bijdragen van verschillende faalmechanismen aan de som van de
faalkansen per mechanisme.

3.4.2

Faalkansen dijken
Op basis van de kansbijdragen van de verschillende faalmechanismen zijn per dijkvak
faalkansen bepaald. Vervolgens zijn de kansbijdragen van de verschillende dijkvakken
gecombineerd tot de overstromingskans van de dijkring. Bij het combineren van de
verschillende kansbijdragen wordt rekening gehouden met de eventuele afhankelijkheden tussen dijkvakken. De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken
zijn weergegeven in Tabel 5. 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 berekend3.

2

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.
3
De selectie van faalmechanismen en vakken is gebaseerd op gegevens uit de toetsing in combinatie met het oordeel
van de beheerder. Indien niet met zekerheid gesteld kon worden dat een faalkans verwaarloosbaar is, is een faalkans
berekend.
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Vak

Faalkans per jaar

1

Overloop en
golfoverslag

Macrostabiliteit
binnenwaarts

Opbarsten
en piping

Beschadiging
bekleding en
erosie
dijklichaam

Faalkans op
vakniveau

39.AL040.AL047

1/30.000

-

-

-

1/30.000

39.AL034.AL040

1/29.000

-

-

-

1/29.000

39.AL029.AL034

1/16.000

-

-

-

1/16.000

39.AL024.AL029

1/34.000

-

-

-

1/34.000

39.AL017.AL024

1/38.000

<1/1.000.000

-

-

1/38.000

39.AL009.AL017

1/36.000

-

1/120.000

-

1/28.000

39.AL000.AL009

1/14.000

-

1/20.000

-

1/8.900

Faalkans per
faalmechanisme

1/13.000

<1/1.000.000

1/18.000

-

1/7.400

Tabel 5: Overzicht van de berekende faalkansen in dijkring 39.

Gecombineerde faalkansen per dijkvak
In Figuur 17 zijn de faalkansen voor de gecombineerde faalmechanismen per vak
weergegeven. De grootste faalkans wordt veroorzaakt door de combinatie van de
faalmechanismen opbarsten en piping en overloop en golfoverslag in dijkvak
37.AL000-AL009. In Bijlage E zijn vergelijkbare figuren opgenomen met de berekende
faalkansen op vakniveau uitgesplitst voor de drie beschouwde faalmechanismen.

Figuur 17: Overzicht faalkansen per dijkvak.

Overloop en golfoverslag
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De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag voor de dijkvakken is 1/13.000 (Tabel 5). Hiermee is het faalmechanisme overloop en golfoverslag het dominante faalmechanisme van dijkring 39. In de derde
wettelijke toetsronde voldoen de beoordeelde trajecten aan de eisen met betrekking
tot de kerende hoogte [3]. De berekende faalkansen zijn relatief klein en komen
overeen met de toetsresultaten.
Opbarsten en piping
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme opbarsten en piping
voor de dijkvakken is 1/18.000 per jaar (Tabel 5). Hiermee is het faalmechanisme
opbarsten en piping naast overloop en golfoverslag het dominante faalmechanisme in
dijkring 39. In de derde toetsronde heeft dijkring 39 in zijn geheel de beoordeling
‘goed’ gekregen voor het toetsspoor Piping en Heave. De berekende faalkansen zijn in
lijn met dit toetsoordeel.
In de 3e toetsronde is op basis van de door het waterschap aangeleverde intredelijn
voorland meegenomen. Daarnaast is onderzocht wat het oordeel zou zijn zonder dit
voorland te beschouwen. Indien geen voorland in rekening wordt gebracht als
kwelweg-lengte zou een aantal locaties een kwelweglengtetekort hebben variërend van
4 tot 16m.
Voor de in het kader van VNK2 beschouwde vakken is het voorland niet in rekening
gebracht, maar zijn gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd waarbij dit voorland is
meegenomen in de kwelweglengte. De faalkansen voor dit faalmechanisme zijn in dat
geval kleiner dan 1/1.000.000 per jaar voor de beschouwde vakken.
Macrostabiliteit binnenwaarts
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme macrostabiliteit
binnenwaarts voor dijkring 39 is kleiner dan 1/1.000.000 per jaar (Tabel 5). In de
derde toetsronde is de gehele dijkring beoordeeld met de score “voldoet aan de norm”.
Het detailniveau van de sommen uit de derde toetsronde is voldoende voor het project
VNK. Binnen het project VNK is één van de totaal zeven vakken meegenomen. Het
aangehouden vak is het vak met de laagste stabiliteitsfactor in de derde toetsronde
voor zowel Bishop als Uplift Van, respectievelijk 1,11 en 1,10 met een minimaal
vereiste veiligheidsfactor van 1,10. De resultaten van het project VNK zijn in lijn met
de verwachtingen op basis van de score in de derde toetsronde.
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam
Voor het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam is de keuze
gemaakt geen dijkvakken te schematiseren ten behoeve van de risicoanalyse van
dijkring 39. De redenen om geen dijkvakken mee te nemen op het faalmechanisme
beschadiging bekleding en erosie dijklichaam zijn de volgende:
•

In de derde toetsronde (2010) krijgt heel dijkring 39 het veiligheidsoordeel
‘voldoet aan de norm’ voor het toetsspoor STBK [3].

•

De bekleding op het buitentalud van de dijken van dijkring 39 langs de Maas bestaat nagenoeg volledig uit een grasbekleding. Voor de dijkringen reeds geanalyseerd in het kader van VNK2 langs de grote rivieren Nederrijn/Lek, Waal, Maas
en IJssel (dijkringen 36, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 51 en 52) blijkt dat het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam niet maatgevend is voor
de overstromingskans of -risico. De faalkansen die in deze dijkringen worden berekend leveren geen significante bijdrage aan de overstromingskans van deze dijkringen.
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4

De gevolgen van overstromingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gevolgen van een overstroming per ringdeel.
Paragraaf 4.1 beschrijft de aanpak en uitgangspunten die bij de berekening van het
overstromingspatroon en waterdiepten en de berekeningen van de schade en
slachtoffers zijn gehanteerd. Paragraaf 4.2 geeft per ringdeel een overzicht van de
overstromingspatronen met de maximale waterdiepten die optreden en de daarbij
behorende gevolgen bij verschillende buitenwaterstanden en het maximaal scenario.
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 of personen. In
VNK2 wordt de wijze waarop het dijkringgebied overstroomt, berekend door middel
van overstromingssimulaties. Voor dijkring 39 zijn echter geen overstromingssimulaties beschikbaar en zijn de overstromingsgevolgen geschat met een ‘bakjesbenadering’. Bij de beschrijving van de gevolgen in paragraaf 4.2 wordt deze benadering nader toegelicht.
Omdat de gevolgen van een overstroming afhankelijk zijn van de belastingcondities
waarbij de doorbraak plaatsvindt, worden in VNK2 meerdere mogelijke belastingcombinaties per ringdeel beschouwd. 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 een decimeringhoogte (tp-1d) en toetspeil plus één
decimeringhoogte (tp+1d). Voor dijkring 39 zijn buitenwaterstanden met de volgende
overschrijdingskansen beschouwd:
• 1/125 per jaar
• 1/1.250 per jaar
• 1/12.500 per jaar

– toetspeil minus 1 decimeringshoogte (tp - 1d)
– toetspeil
(tp)
– toetspeil plus 1 decimeringshoogte (tp + 1d)

De schade en slachtoffers zijn berekend met behulp van HIS-SSM v2.5 [23]. 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 een bevolkingsgroei in deze dijkring van 25%. Hoewel de
bevolking procentueel is toegenomen (van 450 naar 560 inwoners), is het totaal aantal
inwoners in het dijkringgebied gering. Bij de beschrijving van de gevolgen in paragraaf
4.2 is het verwachte effect van de bevolkingsgroei op het aantal slachtoffers ingeschat.
4.1.2

Ringdelen
Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor geldt dat het overstromingsverloop vrijwel onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie binnen dat
ringdeel. De overstromingsberekeningen per ringdeel vormen de basis voor de
beschrijving van de overstromingsscenario’s. Er is voor dijkringgebied 39 één ringdeel
gedefinieerd, zoals weergegeven in Figuur 18. Een exacte beschrijving van het ringdeel
en een overzicht van de vakken die in het ringdeel zijn gelegen wordt gegeven in
Bijlage D.
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Figuur 18: Dijkringgebied 39, Alem (met in rood de locatie in de Maas waarop de
buitenwaterstand is gebaseerd).

4.1.3

Verhoogde lijnelementen
Binnen dijkring 39 liggen geen hoger gelegen lijnvormige elementen die het
overstromingspatroon en/of de grenzen van het overstroomd gebied beïnvloeden.

4.1.4

Evacuatie
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming zijn de
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang4. 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 [24].
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal slachtoffers te berekenen voor vier evacuatie-deelscenario’s [25]. In Tabel 6 is een overzicht
gegeven van de evacuatie-deelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen van
voorkomen voor dijkring 39. De evacuatiefracties drukken het deel van de bevolking
uit dat preventief geëvacueerd kan worden. De conditionele kans is de kans dat bij een
overstroming dat deel van de bevolking daadwerkelijk geëvacueerd wordt. Op basis
van de evacuatiefracties en de conditionele kansen kan de verwachtingswaarde van de
evacuatie worden berekend. Uit Tabel 6 kan worden afgeleid dat de verwachtingswaarde voor evacuatie voor dijkring 39, 0,76 per overstroming is. Dat betekent dat bij
een overstroming gemiddeld 76% van de bevolking preventief is geëvacueerd.
Evacuatie-deelscenario
Overstroming
kort van tevoren

1. Geen evacuatie

verwacht of

2. Ongeorganiseerde

onverwacht

evacuatie

Overstroming
ruim van tevoren
verwacht

3. Ongeorganiseerde
evacuatie
4. Georganiseerde
evacuatie

Evacuatiefractie (-)

Conditionele kans (-)

0,00

0,10

0,59

0,08

0,85

0,42

0,90

0,40

Tabel 6: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatie-deelscenario’s.

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

4
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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.

4.2

Resultaten overstromingsberekeningen

4.2.1

Toelichting Bakjesbenadering.
De gevolgen zijn ingeschat op basis van een ‘bakjesbenadering’ welke ook in WV21 is
gebruikt. Hierbij is de maximale waterstand in de dijkring gelijk gesteld aan de maximale buitenwaterstand bij de doorbraaklocatie. De buitenwaterstanden zijn gebaseerd
op de toetspeilen en decimeringshoogte zoals vastgesteld in de TMR 2006. De uiteindelijke waterdieptes in de dijkring zijn daarna bepaald met het hoogtegrid ANH2.
Op basis van de omvang van het dijkringgebied en de buitenwaterstanden van de
verschillende belastingcondities, lijkt het aannemelijk dat de stijgsnelheid hoog is. Om
het effect van de stijgsnelheid op het aantal slachtoffers te bepalen zijn de gevolgen
berekend voor 4 verschillende stijgsnelheden:
•
Stijgsnelheid van 0,5 m/uur;
levert een
relatief zeer klein aantal slachtoffers;
•
Stijgsnelheid van 1 m/uur; levert een relatief klein
aantal slachtoffers;
•
Stijgsnelheid van 2 m/uur; levert het verwachte
aantal slachtoffers;
•
Stijgsnelheid van 4 m/uur; levert en relatief groot
aantal slachtoffers.
Op basis van het oppervlak van de dijkring, de buitenwaterstanden, de gemiddelde
waterdiepte per overschrijdingskans en breskarakteristieken is met een volledige overlaat formule [20] de verwachte stijgsnelheid berekend. Voor dijkring 39 resulteert dit
in een stijgsnelheid van ongeveer 2 m/uur, waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd.

4.2.2

Berekende gevolgen
Figuur 19 geeft de waterdiepten in dijkringgebied 39 voor de buitenwaterstanden bij
tp-1d, tp en tp+1d. De gemiddelde waterdiepte in het dijkringgebied bij een buitenwaterstand van tp-1d is 1,8 m. Bij een buitenwaterstand van tp is dit 2,6 m en bij een
buitenwaterstand van tp+1d staat er gemiddeld 3,3 m water in het dijkringgebied.
tp-1d

tp

tp+1d

Schade [M€]

25

35

50

Slachtoffers [-]
(stijgsnelheid 0,5 m/uur)

0-5

0-5

0-5

Slachtoffers [-]
(stijgsnelheid 1 m/uur)

0-5

0-5

0-15

Slachtoffers [-]
(stijgsnelheid 2 m/uur)

0-5

0-10

5-40

Slachtoffers [-]
(stijgsnelheid 4 m/uur)

0-5

0-25

10-90

Figuur 19: Berekende gevolgen voor dijkringgebied 39 bij verschillende stijgsnelheden.

Figuur 19 geeft ook de gevolgen in schade en slachtoffers bij deze buitenwaterstanden
voor vier stijgsnelheden. De schade is steeds afgerond op vijf miljoen euro en het aantal slachtoffers op vijf personen. Voor elke buitenwaterstand is een range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de evacuatie-deelscenario’s. Het minimum van de range is het verwachte slachtofferaantal bij een optimaal georganiseerde
evacuatie (deelscenario 4). Het maximum is het verwachte slachtofferaantal wanneer
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geen evacuatie plaatsvindt (deelscenario 1). Als rekening gehouden wordt met de bevolkingsgroei tussen 2000 en 2010, is de verwachting dat de range van slachtofferaantallen in de situatie tp-1d gelijk zal blijven. Voor de situatie tp is de verwachting
dat de range 0-15 wordt (i.p.v. 0-10) en voor de situatie tp+1d is de verwachting dat
de range van slachtofferaantallen 5-50 wordt, i.p.v. 5-40.
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5

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 39 beschreven en geanalyseerd.
5.1

Aanpak berekening overstromingsrisico
Het risico is berekend door de kans op en de gevolgen van het overstromingsscenario,
zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4, te combineren. Bij de selectie van de overstromingsberekening is gekeken naar de belastingcondities waarbij het optreden van het scenario het meest waarschijnlijk is. De waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt zijn gebruikt om de koppeling met de gevolgen van het overstromingsscenario te
maken. Het ontwerppunt beschrijft de meest waarschijnlijke waarden van de stochasten waarbij het overstromingsscenario optreedt. Voor dijkring 39 wordt de waterstand
in het ontwerppunt volledig gedomineerd door de afvoer bij Lith (Maas).
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.

5.2

Overstromingsrisico
Het overstromingsrisico kan worden beschreven 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 39 beschreven en geanalyseerd.

5.2.1

Economisch risico
De berekende verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt M€ 0,006 per
jaar. In dijkringgebied 39 wonen circa 500 mensen (inwonersstatistieken uit HIS-SSM
met peildatum 2000). Per inwoner is de verwachtingswaarde van de economische
schade dus gemiddeld circa €15,- per jaar.
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade
Figuur 20 geeft de verdeling van de verwachtingswaarde van de economische schade
over dijkringgebied 39 weer. De verwachtingswaarde van de economische schade is
het grootst in het dorp Alem zelf. Daarnaast vallen locaties met vrijstaande bebouwing
op. In het overige (niet bebouwde) deel van het dijkringgebied is de schade lager dan
€ 10 per jaar per hectare.
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Figuur 20: Verwachtingswaarde economische schade per hectare per jaar voor dijkringgebied 39

Schadefunctie
Voor dijkringgebied 39 is tevens een schadefunctie bepaald. Deze schadefunctie geeft
de kans per jaar dat een overstroming van dijkringgebied 39 een bepaald schadebedrag tot gevolg heeft. De schadefunctie wordt gepresenteerd in een FS-curve. In
Figuur 21 zijn de kansen op overschrijding van bepaalde schadebedragen getoond voor
dijkringgebied 39. Elk punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald
schadebedrag wordt bereikt of overschreden.
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Figuur 21: FS-curve dijkring 39

Uit de curve blijkt dat de minimale schade ongeveer gelijk is aan 50 miljoen euro, de
kans hierop is ca. 1/7.400 per jaar. De maximale schade die kan optreden is eveneens
ongeveer 50 miljoen euro. De verschillende evacuatiescenario’s hebben dus nauwelijks
invloed op de grootte van de schade. Doordat de effecten van evacuatie op het economisch risico klein zijn en maar één overstromingsscenario is gehanteerd, is de FScurve van dijkring 39 nagenoeg vierkant. Tabel 7 toont de schade en de bijbehorende
kans van optreden.
Schade [miljoen euro]
(min/max schade)
Tabel 7:

5.2.2

50,0

Kans [per jaar]
1/7.400

Kans op economische schade in dijkring 39

Slachtofferrisico
De berekende verwachtingswaarde voor het aantal slachtoffers is 0,001 slachtoffers
per jaar.
Plaatsgebonden risico
In Figuur 22 is het plaatsgebonden risico voor dijkringgebied 39 weergegeven. Het
plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een jaar continu op dezelfde plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming. In tegenstelling tot de verwachtingswaarde van het totaal aantal dodelijke
slachtoffers is het plaatsgebonden risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking.
Het plaatsgebonden risico wordt bepaald door de scenariokansen en de waterdiepte,
stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffende plek kunnen ontstaan. Bij het bepalen van het plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten
beschouwing gelaten. Uit Figuur 22 blijkt dat het plaatsgebonden risico in het hele
dijkringgebied tussen circa 1/10.000 en 1/100.000 per jaar ligt. Het plaatsgebonden
risico is het kleinst in het dorp Alem zelf. Het dorp ligt relatief hoog, waardoor de
waterdiepte bij een overstroming daar beperkt is ten opzichte van de rest van het
gebied.
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Figuur 22: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkringgebied 39

Lokaal individueel risico
Het lokaal individueel risico is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op
een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie
zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico is in heel het dijkringgebied kleiner dan
1/100.000 per jaar (<10-5 per jaar) (Figuur 23). In het dorp Alem is het LIR het
laagst, wat komt door de relatief hoge ligging.
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Figuur 23: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 39

Groepsrisico
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 dus het effect van
evacuatie meegenomen. Het groepsrisico wordt weergegeven in een FN-Curve. In de
FN-curve in Figuur 24 zijn de kansen op overschrijding van bepaalde slachtofferaantallen getoond voor dijkring 39.
De punten in de FN-Curve zijn de gedefinieerde doorbraakscenario’s, uitgesplitst per
evacuatiescenario (evacuatie, geen evacuatie, etc.). In de risicoberekening van
dijkring 39 is slechts één doorbraakscenario’s gedefinieerd met per overstromingsscenario 4 evacuatiescenario’s. Elk punt in de curve geeft aan wat de kans is dat een bepaald slachtofferaantal zal worden bereikt of overschreden.
Uit de FN-curve blijkt dat het groepsrisico zeer klein is: de kans op ten minste 10
slachtoffers is ruimschoots kleiner dan 1/10.000 per jaar. Slachtofferaantallen groter
dan circa 40 slachtoffers zijn niet berekend.
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Figuur 24: FN-Curve dijkring 39

5.3

Berekende overstromingsrisico’s in perspectief
De in dit hoofdstuk gepresenteerde overstromingsrisico’s krijgen betekenis wanneer
deze worden gepresenteerd in relatie tot de berekende overstromingsrisico’s voor andere dijkringen. In deze paragraaf zijn het berekende economisch risico en slachtofferrisico van dijkring 39 gerelateerd aan berekende risico’s voor een selectie van dijkringen in Nederland. Deze overstromingsrisico’s zijn samen met de overstromingskansen
voor de selectie van dijkringen weergegeven in Tabel 10 in Bijlage G.
Economisch risico en slachtofferrisico
In Figuur 25 zijn naast het berekend economisch risico en slachtofferrisico voor dijkringgebied 39 tevens de overstromingsrisico’s gepresenteerd voor een selectie van
dijkringen. De figuur geeft zo een beeld van de berekende risico’s voor dijkring 39 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).
Uit Figuur 25 blijkt dat het berekende economisch risico en het slachtofferrisico voor
dijkring 39 laag zijn ten opzichte van de risico’s berekend voor de overige dijkringgebieden in de figuur. In Tabel 10 in Bijlage G zijn de getalswaarden van de
gepresenteerde risico’s uit Figuur 25 weergegeven. Het lage risico voor dijkringgebied
39 hangt samen met de relatief kleine berekende faalkansen voor dijkring 39
(hoofdstuk 3) en de beperkte gevolgen in termen van economische schade en
aantallen slachtoffers na een dijkdoorbraak (hoofdstuk 4).
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Figuur 25: Economisch risico voor selectie van dijkringen.

5.4

Gevoeligheidsanalyses
Het veiligheidsniveau van dijkringgebied 39 kan worden vergroot door het uitvoeren
van waterstandverlagende en dijkversterkende maatregelen of een combinatie van
beiden. Daarnaast worden binnen het Deltaprogramma Veiligheid nieuwe normen ontwikkeld en uitgewerkt (zie ook paragraaf 2.2.3). In deze paragraaf zijn de effecten op
het veiligheidsniveau van het dijkringgebied van de verschillende typen maatregelen
en de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma nader beschouwd.

5.4.1

Veiligheidsniveau na waterstandverlagende maatregelen
Op een deel van de Maas wordt het project Maaswerken uitgevoerd (zie ook paragraaf
2.2.2). Dit project heeft een gecombineerd doel voor hoogwaterbescherming, het realiseren van natuur en het verbeteren van de bevaarbaarheid. Dijkringgebied 39 valt nog
net binnen het plangebied van het deelproject Zandmaas. Het effect van de rivierverruimende maatregelen van het project Maaswerken is echter onbekend. Ook geldt
dat de HR2006 voor de Maas gunstiger is dan de HR1996 (doel van project Ruimte
voor de Rivier). Daarmee heeft dit project weinig relevantie voor dijkringgebied 39.

5.4.2

Veiligheidsniveau na dijkversterkende maatregelen
Voor de primaire waterkering van dijkring 39 zijn geen dijkversterkende maatregelen
voorzien. De resultaten van de derde wettelijke toetsronde (2006-2011) geven geen
aanleiding voor dijkversterkingen en de primaire waterkering is niet opgenomen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het actuele veiligheidsniveau van dijkringgebied 39 is al relatief hoog. Met een overstromingskans van 1/7.400 per jaar en
een lokaal individueel risico (LIR) kleiner dan 10-5 per jaar is dijkringgebied 39 één van
de veiligste dijkringen van Nederland (zie ook paragraaf 5.3). Dijkversterkende maatregelen lijken in dat licht dan ook niet kostenefficiënt.

5.4.3

Veiligheidsniveau bij nieuwe normen Deltaprogramma Veiligheid
In het Deltaprogramma Veiligheid (DPV) wordt een nieuwe normering voor de waterveiligheid ontwikkeld [27]. De huidige wettelijk verankerde overschrijdingskansnorm
voor dijken wordt over enkele jaren vervangen door een overstromingskansnorm op
basis van een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en het gevolg
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van een overstroming beide in beeld komen. In de nieuwe normen die worden
ontwikkeld staan het lokaal individueel risico (LIR) en de overstromingskans centraal.
Basisveiligheid Lokaal Individueel Risico (LIR) <10-5 per jaar
Het uitgangspunt in de nieuwe normering zoals deze in het Deltadeelprogramma
Veiligheid wordt ontwikkeld en uitgewerkt is om een basisveiligheid te bieden aan
iedereen die woont of werkt in een gebied dat door dijken, duinen en dammen wordt
beschermd. Vooralsnog wordt hierbij uitgegaan van een basisveiligheid waarbij het
Lokaal Individueel Risico (LIR) kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar.
Voor dijkringgebied 39 geldt dat het lokaal individueel risico (LIR) in de huidige situatie
in het gehele dijkringgebied veel kleiner is dan 10-5 per jaar (Figuur 23 in paragraaf
5.2.2). Dit betekent dat op dit moment al wordt voldaan aan de eisen die het Deltadeelprogramma Veiligheid stelt aan de basisveiligheid in het dijkringgebied. Er zijn dan
ook geen aanpassingen nodig aan de primaire waterkering om de basisveiligheid
verder te vergroten.
Veiligheidsniveau na implementatie nieuwe normen Deltaprogramma
In de nieuwe normering zoals deze in het Deltadeelprogramma Veiligheid wordt
ontwikkeld en uitgewerkt krijgen de dijken normen op basis van overstromingskansen.
De nieuwe norm zal niet meer zoals nu per dijkringgebied gelden, maar per dijktraject
(onderdeel van een dijkring). Door het Deltaprogramma is voor dijkring 39 één
dijktraject aangehouden, waarvoor op basis van een MKBA een
overstromingskansnorm is afgeleid 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 [28]. De LIR norm van 10-5 per jaar geldt
als grondslag voor deze nieuwe norm.
De overstromingskansnorm voor dijkring 39 zoals afgeleid door het Deltadeelprogramma Veiligheid is 1/3.000 per jaar [28]. Voor de dijkring is een actuele
overstromingskans berekend van 1/7.400 per jaar (zie paragraaf 3.4). Dit betekent
dat op dit moment al wordt voldaan aan de eisen die het Deltadeelprogramma
Veiligheid stelt aan de overstromingskans van de dijkring en is geen aanpassing nodig
van de primaire waterkering van dijkring 39.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek
naar het overstromingsrisico van dijkring 39. De conclusies en aanbevelingen betreffen
zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het overstromingsrisico.
6.1

Conclusies

6.1.1

De huidige kans op een overstroming

•

De kans op een overstroming door het falen van de categorie a-kering van dijkring
39 wordt gedomineerd door de faalmechanismen overloop en golfoverslag
(faalkans 1/13.000 per jaar) en opbarsten en piping (faalkans 1/18.000 per jaar).
Het faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts draagt niet significant bij aan
de totale overstromingskans van de dijkring.

•

Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat volgt uit de faalkansen en
overstromingskansen komt overeen met de verwachtingen van de beheerder.

De huidige gevolgen van een overstroming
•

De dijkring bestaat uit één ringdeel. In het dijkringgebied zijn geen hoge
(lijn)elementen te onderscheiden. Een overstroming van dit dijkringgebied is als
het vollopen van een bak met water: het hele dijkringgebied overstroomt waarna
het peil gelijkmatig stijgt.

•

Het aantal slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden gereduceerd. Hoogwater bij dijkring 39 wordt veroorzaakt door hoogwater op de Maas.
Een overstroming wordt in circa 80% van de gevallen ruim van te voren verwacht.
De relatief grote kans op een geslaagde evacuatie zorgt voor een sterke vermindering van het slachtofferrisico. De economische schade wordt niet significant beïnvloed door evacuatie. De invloed van het meenemen van de mogelijkheden voor
evacuatie op het berekende economische risico is dan ook gering.

Het huidige overstromingsrisico
•

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

6.1.3

De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 39 is
1/7.400 per jaar.

Slachtoffers

6.1.2

•

Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar)

0,006

Gemiddelde economische schade per overstroming (€)

50 miljoen

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

50 miljoen

Verwachtingswaarde (slachtoffers per jaar)

0,001

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

40

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

<1/10.000 per jaar

Overlijdenskans van een individu per locatie inclusief het effect <1/100.000 per jaar
van preventieve evacuatie (lokaal individueel risico)
Tabel 8:Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 39

•

De kans op minimaal 50 miljoen euro schade is nagenoeg gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/7.400 per jaar). De maximale schade die kan
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optreden is eveneens 50 miljoen euro. Wanneer dijkringgebied overstroomt is de
schade gelijk maximaal.

6.1.4

6.2

•

De kans dat een groep van ten minste 3 personen slachtoffer wordt van een overstroming is vrijwel gelijk aan de overstromingskans van de dijkring (1/7.400 per
jaar). In het ernstigste geval zijn zo’n 40 slachtoffers te betreuren, de kans hierop
is circa 1/74.000 per jaar.

•

Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit gebied
verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) in het dijkringgebied is relatief
laag, <1/10.000 per jaar (<10-4 per jaar).

•

Het lokaal individueel risico (de kans per jaar dat een persoon die zich permanent
op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een
overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve
evacuatie zijn meegenomen) laat een vergelijkbaar beeld zien. In het grootste deel
van het dijkringgebied is dit risico kleiner dan 1/100.000 per jaar (<10-5 per jaar).

•

Dijkringgebied 39 voldoet aan de basisveiligheidsnorm, waarbij het LIR kleiner is
dan 10-5 per jaar.

Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltaprogramma Veiligheid
•

Binnen het Deltadeelprogramma Veiligheid worden nieuwe veiligheidsnormen
ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van een basisveiligheid waarbij het Lokaal
Individueel Risico (LIR) kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar. In de huidige situatie
voldoet dijkringgebied 39 aan deze eis.

•

De overstromingskansnormen worden binnen het Deltadeelprogramma Veiligheid
uitgewerkt op dijktrajectniveau. Voor dijkring 39 is op basis van een MKBA een
norm van 1/3.000 per jaar afgeleid. Voor de dijkring is een actuele
overstromingskans berekend van 1/7.400 per jaar. Dit betekent dat op dit moment
al wordt voldaan aan de eisen die het Deltadeelprogramma Veiligheid stelt aan de
overstromingskans van de dijkring en is geen aanpassing nodig van de primaire
waterkering van dijkring 39.

Aanbevelingen
•
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Voor dijkring 39 is een overstromingskans bepaald van 1/7.400 per jaar. Bij de
bepaling van de faalkansen voor het faalmechanisme opbarsten en piping is door
het ontbreken van voldoende gegevens van de ondergrond geen voorland in
rekening gebracht bij de kwelweglengte. Er is bij de waterkeringen van dijkring 39
overal meer dan 50m voorland aanwezig. Indien kan worden aangetoond dat er
een voldoende dikke deklaag in dit voorland aanwezig is zal de overstromingskans
worden gereduceerd. Hiervoor is grondonderzoek nodig in het voorland.
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Bijlage B

Begrippenlijst

Afschuiving
Een verplaatsing van (een deel van) een grondlichaam. De term afschuiving wordt
gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
Beheerder
De overheid waarbij de (primaire) waterkering in beheer is.
Beheersgebied
Het in de legger gespecificeerd areaal dat als waterkering wordt aangemerkt en door
de waterkeringbeheerder wordt beheerd.
Bekleding
De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen en
langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een erosiebestendige toplaag,
inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, kleilaag en/of geotextiel.
Belasting
De op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten.
Benedenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten westen van de lijn Schoonhoven –
Werkendam – Dongemond, inclusief Hollands Diep en Haringvliet, zonder de
Hollandsche IJssel.
Berm
Een extra verbreding aan de binnendijkse of buitendijkse zijde van de dijk om het
dijklichaam extra steun te bieden, zandmeevoerende wellen te voorkomen en/of de
golfoploop te reduceren.
Binnentalud
Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnenzijde van de dijk.
BKL
Basis kustlijn. Bij het vigerende kustbeleid worden suppleties uitgevoerd indien de
kustlijn zich landwaarts van de BKL bevindt.
Bovenrivierengebied
Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn Schoonhoven Werkendam - Dongemond. De waterstanden worden daar niet beïnvloed door het getij
van de Noordzee.
Bres
Een doorgaand gat in de waterkering dat is ontstaan door overbelasting.
Buitentalud
Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.
Buitenwater
Oppervlaktewater waarvan de waterstand direct onder invloed staat van de
waterstand op zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer.
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Decimeringhoogte
De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de
overschrijdingsfrequentie met een factor 10.
Dijkring
Stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden, dat een dijkringgebied omsluit en
beveiligt tegen overstromingen.
Dijkringgebied
Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen en/of hoge gronden beveiligd wordt
tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer, Markermeer en/of de grote rivieren.
Dijkringsegment
Een deel van de dijkring, dat beheerd wordt door één beheerder en dat bestaat uit één
type waterkering.
Dijkvak
Een deel van een waterkering waarvoor de sterkte-eigenschappen en belastingen
homogeen zijn.
Duin
Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
Duinafslag
Faalmechanisme voor duinen dat betrekking heeft op de erosie van een duin onder
stormcondities.
Faalmechanisme
De wijze waarop een waterkering faalt. Voor dijken en kunstwerken worden elk vier
faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag beschouwd.
Falen
Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het niet meer
voldoen aan vastgestelde criteria.
Gemiddelde waarde
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 39

Figuur 26: De categorie a-kering van dijkring 39.
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Bijlage D Vakindeling en ringdelen

Figuur 27: Overzicht gedefinieerde dijkvakken voor dijkring 39.
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Bijlage E

Overzicht faalkansen

In onderstaande figuren is de faalkans op vakniveau weergegeven per
faalmechanisme. De faalkans per dijkvak voor de combinatie van de vier beschouwde
mechanismen is eerder weergegeven in Figuur 17 in paragraaf 3.4.

Figuur 28: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme overloop en golfoverslag.
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Figuur 29: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme opbarsten en piping.

Figuur 30: Faalkansen op vakniveau voor faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.
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Bijlage F

Overzicht resultaten derde toetsronde

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen uit de rapportage Veiligheidstoetsing dijkringgebied 39 Alem van het waterschap Rivierenland [3].
Veiligheidsoordeel
Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 39 is ‘voldoet aan de norm’.
De 4,8 km primaire waterkering categorie A van dijkring 39 heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’.
Het kunstwerk in de primaire waterkering categorie A van dijkring 39 (Gemaal Alem)
heeft het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’.
De niet-waterkerende objecten hebben het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’
met uitzondering van 168 bomen waarvoor het veiligheidsoordeel ‘nader onderzoek
nodig’ is. Voor de NWO’s geldt dat er van de objecten met het veiligheidsoordeel
‘nader onderzoek nodig’ te weinig gegevens zijn.
Het veiligheidsoordeel voor dijkring 39 is per dijkvak samengevat in Tabel 9.
Dijkvak

Dijkvaknaam

code

390801
Totaal
Tabel 9:

Maasdijk Alem

Dijkvak

Toets

Voldoet aan

Voldoet niet

Nader

lengte

lengte

de norm

aan de

onderzoek

[km]

[km]

norm

nodig

4,8

4,8

4,8

-

-

4,8

4,8

4,8

-

-

Veiligheidsoordeel per dijkvak voor dijkring 39.
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Figuur 31: Veiligheidsoordeel dijken dijkring 39

Figuur 32: Veiligheidsoordeel kunstwerken dijkring 39
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Bijlage G Risico’s in perspectief

Dijkring

overstromings
kans (per jaar)

economisch
risico
(M€/jaar)

slachtoffer
risico
(aantal/jaar)

37 Nederhemert

1/6.000

0,0009

0,00001

39 Alem

1/7.400

0,007

0,001

1/390

3,6

0,09

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

24 Land van Altena

52 Oost-Veluwe
14 Centraal Holland

Tabel 10: Overstromingskansen en –risico’s voor diverse dijkringen in Nederland
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0,5

0,13

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

