
Overstromingsrisico
Dijkring 46 Eempolder
Oktober 2014



 

 

 

 

 

 
 
Veiligheid Nederland in Kaart 2 
Overstromingsrisico dijkring 46 Eempolder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 

Overstromingsrisico dijkring 46 Eempolder 
 
Document HB 2585152 
 
Status Definitief 
 
Datum Oktober 2014 
 
Auteurs R. Vergouwe (Royal HaskoningDHV) 
 P. van der Scheer (Royal HaskoningDHV) 
  
Opdrachtnemer Rijkswaterstaat WVL 
 
Uitgevoerd door Consortium DOT 
 
Opdrachtgevers Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  

Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg 
 
 





 

 

 

 

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 46: Eempolder. 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 46, 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 be-
langrijke rol. De provincie Utrecht heeft veel gebiedskennis en heeft bijgedragen in de 
beoordeling van de resultaten. Het waterschap Vallei & Veluwe 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 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 hoogwaterbeschermings-
programma (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 overstro-
mingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen, overstro-
mingswijzen en gegevens omtrent bewoning en bedrijvigheid (de gevolgen), kan een 
beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Met een goed beeld van het over-
stromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen kunnen beter onderbouwde keuzes 
worden gemaakt ten aanzien van investeringen in waterveiligheid. 
 
Resultaten 
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een dijk-
ringgebied. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing 
in het kader van de Waterwet. De in VNK2 berekende overstromingskansen laten zich 
niet zonder meer vergelijken met de wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van 
de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten kunnen keren (zie paragraaf 
1.3). VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans van het dijkringgebied. Een 
ander verschil met de toetsing is dat in VNK2 ook de economische schade en slacht-
offers door overstroming en de bijbehorende risico’s in beeld worden gebracht. 
 
Voor u ligt de rapportage van de risicoanalyse van dijkring 46 Eempolder. 
 

Voor dijkring 46 worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte. Hier-

voor is gekozen omdat voor de Eem en het Eemmeer alleen een waterstandstatistiek beschik-

baar is op grote afstand van de dijk. Bij het vertalen van de buitenwaterstand naar de water-

stand bij teen van de primaire kering dient rekening te worden gehouden met de relatief grote 

buitendijkse Eemnesserpolder die resulteert in een lagere waterstand ter plaatse van de dijk. 

 

Als bovengrens wordt de schematisatie aangehouden waarin het effect van de buitendijkse 

polder niet wordt meegenomen. In deze schematisatie worden de hydraulische belastingen 

conform de TMR2006 aangehouden. Deze schematisatie kan worden gezien als de absolute 

bovengrens van de overstromingskans en het overstromingsrisico. 

 

In de tweede schematisatie wordt het effect van de buitendijkse polder op de waterstand mee-

genomen. In de MER studie [13], uitgevoerd in het kader van de versterking van de randmeer-

dijken, is bepaald dat onder maatgevende omstandigheden (1/1.250 per jaar) de buitenwater-

stand circa 0,8 m daalt door de aanwezigheid van de buitendijkse polders. Deze schematisatie 

wordt als meer realistisch gezien dan de bovengrens conform TMR2006 en is in deze 

rapportage als ondergrens aangehouden. 

 
Overstromingsrisico 
Het actuele economisch risico van dijkringgebied 46 Eempolder is binnen VNK2 
berekend tussen de 18 euro per jaar conform de belastingsituatie van de MER studie 
en 2.660 euro per jaar conform de belastingsituatie van de TMR2006. Het berekende 
slachtofferrisico ligt tussen de 3,8 10-7 (MER studie) en de 5,8 10-5 (TMR2006) slacht-
offers per jaar. Het berekende overstromingsrisico van dijkringgebied 46 is daarmee 
zeer klein ten opzichte van andere dijkringen in Nederland. Het overstromingsrisico 
berekent met de belastingsituatie van de MER studie wordt als meer betrouwbaar 
verondersteld. 
 
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 overstro-
ming, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen, is voor 
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de situatie met de hydraulische belastingen conform de MER studie overal kleiner dan 
10-8 per jaar. Voor de situatie waarin is gerekend met de hydraulische belastingen 
conform TMR2006 is het LIR overal kleiner dan 10-7 per jaar (zie Figuur 1). 
 

  
Figuur 1: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 46 voor hydraulische belastingen 

conform MER studie (links) en TMR2006 (rechts). 

Het kleine overstromingsrisico wordt vooral veroorzaakt door de kleine kans op een 
doorbraak van de primaire waterkering. De overstromingskans is kleiner dan 
1/1.000.000 per jaar bij de belastingsituatie conform de MER studie en 1/85.000 per 
jaar bij de belastingsituatie conform de TMR2006. 
 
De kleine overstromingskans is te verklaren omdat de dijken zijn aangelegd voor de 
afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de Afsluitdijk, en 
later door de aanleg van de Houtribdijk en de Flevopolders, zijn de hydraulische 
belastingen op de waterkering van dijkring 46 fors verlaagd. Hoewel dit zelfs heeft 
geleid tot een verlaging van de dijk kort na de realisatie van de Afsluitdijk, zijn de 
dijken nog steeds ruim overgedimensioneerd qua hoogte en breedte. 
 
Ook de gevolgen van een eventuele overstroming zijn klein. Dit komt omdat de water-
dieptes niet heel groot worden in geval van een overstroming. Daarnaast is dijkring 46 
een kleine dijkring waarin zich alleen de plaats Eemnes bevindt. Door de combinatie 
van een beperkte waterdiepte en een beperkt aantal inwoners zijn ook de gevolgen 
van een overstroming van dijkring 46 in de vorm van schade en slachtoffers beperkt. 
 
Ter duiding van de overstromingsrisico’s van dijkring 46 worden deze gepresenteerd in 
relatie tot de resultaten voor andere dijkringen in Nederland. In Figuur 2 zijn de 
berekende risico’s weergegeven voor een selectie van dijkringen in Nederland. Daaruit 
blijkt dat het berekende risico voor dijkring 46 klein is in relatie tot de berekende over-
stromingsrisico’s voor andere dijkringen in Nederland. 
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Figuur 2: Economisch risico en slachtofferrisico voor een selectie van dijkringen. 

 
Handelingsperspectief 
Binnen het Deltaprogramma Veiligheid worden overstromingskansnormen ontwikkeld 
en uitgewerkt op dijktrajectniveau. Voor het afleiden van de normen wordt gekeken 
naar drie veiligheidssituaties waarbij de maatgevende situatie wordt gebruikt voor het 
normeren van de trajecten. De volgende situaties worden beschouwd: 
• Lokaal Individueel Risico (LIR) in het dijkringgebied moet kleiner zijn dan 10-5 per 

jaar (basisveiligheidseis); 
• De normen worden gebaseerd op een Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA) waarbij de kosten van de dijkversterking worden afgewogen tegen de 
reductie van het overstromingsrisico; 

• Maatschappelijke ontwrichting (uitgedrukt als groepsrisico) waarbij de kans op 
grote groepen slachtoffers niet te groot mag zijn. 

 
In het project VNK2 is gekeken naar de benodigde verbeteringen om de dijkring te 
laten voldoen aan het basisveiligheidsniveau van 10-5 per jaar en de normen volgend 
uit de MKBA. Vanwege de zeer kleine overstromingskansen en de het zeer lage 
overstromingsrisico van dijkring 46 is het zeer aannemelijk dat de huidige dijken 
voldoen aan de toekomstige veiligheidsnormen. 
 

Kust IJsselmeer en Eemmeer Waal, Nederrijn/Lek en Maas IJssel 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart 

Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van 
het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe 
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de 
eerste maal expliciet afgewogen tegen de 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 ontwikkelings-
traject 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. 

1.3 Overschrijdingskansen en overstromingskansen 

De huidige Nederlandse veiligheidsnormen zijn gedefinieerd als overschrijdingskansen. 
De waterstanden die horen bij deze overschrijdingskansen worden “toetspeilen” 
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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 overstromings-
kansen. Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een 
overstroming voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de overschrijdings-
kansen uit de Waterwet niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van 
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 gevolgen van bijbehorende overstromingen. In Figuur 3 zijn de stappen die achter-
eenvolgens worden gezet om het overstromingsrisico te berekenen schematisch 
weergegeven. In de onderstaande tekst worden deze verder verduidelijkt. Voor een 
nadere toelichting op de verschillende onderdelen van de risicoberekeningen wordt 
verwezen naar de handleiding [1]. 
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Figuur 3: De rekenmethode van VNK2. 

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Kans1 x E1 Kans1 x N1 

2 Kans2 x E2 Kans2 x N2 

3 Kans3 x E3 Kans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

 

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

Stap 2 
Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

Stap 3 
Bereken 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. 
 

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

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

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

Scenario  Ringdeel 1 Ringdeel 2 

1 Faalt Faalt niet 

2 Faalt niet Faalt 
3 Faalt Faalt 

 

Scenario  Scenariokans 

1 Kans1 

2 Kans2 

3 Kans3 
Som Kans 

 

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

Scenario  Schade Slachtoffers 

1 E1 N1 

2 E2 N2 
3 E3 N3 

 

Faalkans per 
faalmechanisme 

Vak 

Overloop Piping 

Faalkans per 
vak  

1 KansOver,1 KansPip,1 Kans1 

2 KansOver,2 KansPip,2 Kans2 

3 KansOver,3 KansPip,3 Kans3 

4 KansOver,4 KansPip,4 Kans4 
5 KansOver,5 KansPip,5 Kans5 

Combin KansOver KansPip Overstr, kans 

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

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

Kansenspoor Gevolgenspoor 

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

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

 
 

 

Ringdeel 1 

Ringdeel 2 

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). 

Vak 1 
Vak 2 

Vak 3 

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3 

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle 
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering 
(Figuur 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 3.1.4. In Bijlage E 
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 overstromings-
risico te bepalen is het nodig om voor de vele mogelijke (combinaties van) doorbraken 
ook de gevolgen te bepalen. 
 
Door het projectbureau VNK2 zijn voor verschillende belastingsituaties overstromings-
berekeningen gemaakt. Hierbij is gebruik is gemaakt van de gebiedskennis van de 
provincie Utrecht. 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.  
 
Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het overstro-
mingsrisico 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 



 

 

 

9 

plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In hoofdstuk 5 wordt 
nader op deze weergaven van het risico ingegaan. 

1.5 Leeswijzer 

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. 
 
In hoofdstuk 3 worden de berekende faalkansen getoond en besproken, na een korte 
toelichting op de beschouwde en niet-beschouwde faalmechanismen. Ook wordt in dit 
hoofdstuk nader ingegaan op de hydraulische belastingen op de primaire waterkering. 
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen 
besproken. Voor de doorbraaklocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor 
verschillende belastingcondities. Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van 
de overstromingsberekeningen wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en 
uitgangspunten. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het over-
stromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico en 
het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld. Ook wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de gevoeligheidsanalyses ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen 
vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. 
 
In hoofdstuk 6 worden de conclusies gegeven van de risicoanalyse van dijkring 46. Ten 
slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder vergroten van de 
overstromingsveiligheid. 
 





 

 

 

11 

2 Gebiedsbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de gebiedskenmerken van dijkringgebied 46 besproken, 
inclusief de kenmerken van de primaire waterkering. Vervolgens wordt kort ingegaan 
op de belangrijkste bedreigingen en versterkingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden en de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de bescherming van het 
gebied.  

2.1 Beschrijving dijkring 46: Eempolder 

2.1.1 Algemene kenmerken 

Dijkring 46 Eempolder is een kleine polder in het midden van het land. De dijkring 
wordt omsloten door de Eem in het oosten, het Eemmeer in het noorden en de hoge 
gronden van de Utrechtse Heuvelrug aan de zuid- en de westzijde. De dijkring heeft 
een wettelijke normfrequentie van 1/1.250 per jaar. De primaire waterkeringen 
hebben een totale lengte van circa 7,3 km. In deze waterkering liggen 15 water-
kerende kunstwerken. De gehele waterkering keert direct buitenwater en behoort 
daarmee tot categorie A. De dijken en kunstwerken zijn in beheer bij waterschap Vallei 
& Veluwe. 
 

 
Figuur 5: Topografie dijkringgebied 46 met daarin aangegeven de primaire kering 

Het dijkringgebied ligt geheel in de gemeente Eemnes en de provincie Utrecht. De 
gemeente omvat naast het dijkringgebied ook de buitendijkse Eemnesserpolder. In de 
gemeente Eemnes wonen circa 8.800 mensen. Het merendeel hiervan woont binnen-
dijks in het dorp Eemnes en in de lintbebouwing achter de Meentweg en Wakkerendijk. 
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2.1.2 Geogenese 

Het dijkringgebied ligt op de overgang van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug 
naar het veenweidelandschap langs de Eem. De natuurlijke gesteldheid (bodem, reliëf, 
afwatering) heeft in hoge mate de mogelijkheden bepaald die de mens had bij het in 
cultuur brengen van dit gebied (ontginning van akkers, aanleg van nederzettingen).  
 
De veen- en kleigronden langs de Eem zijn gevormd tijdens het holoceen. Onder 
invloed van een warmer klimaat en onvoldoende mogelijkheden tot afwatering kwam 
veengroei op gang. Dit veen heeft tot in de middeleeuwen grote delen van de aangren-
zende pleistocene zandgronden bedekt, tot enkele meters boven NAP. Als gevolg van 
turfwinning en ontginning is de hoeveelheid veengronden echter sterk teruggebracht. 
Op de veengronden in het Eemgebied bleef na overstromingen een laag klei achter. 
Aan weerszijden van de rivier de Eem is het veen geheel weggeslagen. Hier treft men 
nu de jonge zeeklei aan. Deze is afgezet tijdens en in het bijzonder na de late middel-
eeuwen onder invloed van de Zuiderzee, die via de Eem ver landinwaarts kon door-
dringen en mariene sedimenten achterliet. Aan de sedimentatie van zeeklei komt pas 
een einde in de twintigste eeuw met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 [4]. 

2.1.3 Ontginning van de Eempolders 

De polder Eemland is een open veenontginningslandschap en wordt gekenmerkt door 
historische binnendijken, een klassieke slagenverkaveling en het ontbreken van vrijwel 
elke bebouwing en opgaande begroeiing. Dit landschap is ontstaan in de 13e eeuw. 
Hiervoor was het een moerassig gebied dat vaak onder water stond. Door de Allerheili-
genvloed van 1170 werd de veenrug tussen Staveren en Enkhuizen weggeslagen 
waardoor de Zuiderzee en de Waddenzee konden ontstaan. Hierdoor verbeterde de af-
watering en werd ontginning van grotere delen van het Eemmoeras mogelijk. Zo werd 
vanaf 1203 onder leiding van de Utrechtse bisschop de Uitwijk (Bunschoten-oostzijde) 
ontgonnen. Vanaf de nederzetting Ter Eem op de westoever van de rivier de Eem werd 
het moeras in west- en noordwaartse richting ontgonnen. Om dit nieuw ontgonnen 
land te beschermen werden dijken aangelegd.  
 
Begin 14e eeuw bereikte men de hogere droge zandgronden van het Gooi. Doordat 
men daardoor in de buurt van de grens van het Sticht en het graafschap Holland 
kwam oefende de graaf van Holland een belangrijke invloed uit op de verdere occupa-
tiegeschiedenis van dit gebied. Graaf Floris V claimde in 1280 ook de woeste grond 
tussen de Gooyergracht en de ontginningen van de Eemnessers. Rond 1320 werd 
onder bewind van graaf Willem III een rechte achtergrens ('rede') bepaald en gemar-
keerd door een sloot en palen. Langs de rede ontstond de 'Wackersweg', waarschijnlijk 
als een pad voor grensbewaking. Door deze ontsluiting en het feit dat de westelijke 
grond minder drassig was en landbouw beter mogelijk was verplaatsten de eerste 
Eemnessers zich naar de westzijde van hun kavels. Door rechtsspraak tussen het 
Sticht en Holland bepaald verhuisden alle Eemnessers in 1340, na de dood van hun 
landheer, naar de Hollandse kant van de rede.  
 
Rond deze tijd werd ook een van de meest opvallende en tevens meest bepalende 
elementen van dit karakteristieke landschap aangelegd; de huidige dijk Wakkerendijk/ 
Meentdijk. De Wakkerendijk is aangelegd aan de oostzijde van de Wackersweg. De dijk 
verdeelt het gebied in een buitendijks gelegen open overstromingsvlakte en een 
binnendijks gelegen gebied waar van oudsher de meeste ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden [2][3][4]. 

2.1.4 Maaiveldhoogte  

De veengronden en kleiafzettingen van de Eempolders zijn nagenoeg reliëfloos. De 
hoogteligging varieert van NAP +1,2 m in het noorden tot NAP -0,7 m in het oosten. 
Binnendijks loopt het maaiveld in westelijke richting snel op tot ruim boven NAP als 
gevolg van de aanwezige hoge gronden (Utrechtse Heuvelrug). 
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Figuur 6: Maaiveldhoogte dijkringgebied 46 

2.1.5 Grondgebruik 

De buitendijks gelegen Eemnesserpolder is een karakteristiek veenontginningsland-
schap dat in gebruik is als grasland gekoppeld aan de veehouderij. De grondgebonden 
veehouderij functioneert hier als belangrijke drager van de openheid van het land-
schap en van de natuurwaarden. Het gebied is aangewezen als Nationaal Landschap. 
Binnendijks ligt de woonkern Eemnes. Langs de Wakkerendijk/Meentdijk is over grote 
lengte lintbebouwing aanwezig. Het overige grondgebruik binnendijks bestaat even-
eens uit grasland gekoppeld aan de veehouderij. 

2.1.6 Het watersysteem 

De Eem bij Eemnes is de centrale afvoer van het water in het gebied. Het dijkringge-
bied watert via diverse duikers in de Wakkerendijk /Meentdijk onder vrij verval af op 
het buitendijkse poldergebied. Het poldergebied watert af in de Eem door middel van 
bemaling. De Eem watert vervolgens naar het noorden af in het Eemmeer.  

2.1.7 Primaire waterkeringen 

De primaire kering van dijkring 46 heeft een lengte van circa 7,3 km en begint in het 
noorden bij de A27 langs de Gooyergracht (hm00,0) en loopt via de Noordpolder te 
Veld en de Zuidpolder te Veld tot net voorbij de rijksweg A1 (hm72,8) in het zuiden bij 
Baarn (Figuur 7). Deze waterkering is een categorie A-kering, dit type kering biedt 
direct bescherming tegen buitenwater (Tabel 1).  
 
Voor de primaire waterkering ligt een uitgestrekt buitendijks gebied: de Eemnesser 
polder. Deze polder wordt beschermd door regionale keringen met een normfrequentie 
van 1/300 per jaar. Deze regionale kering is deels afgekeurd op de toetssporen Hoogte 
(HT) en Stabiliteit Bekleding (STBK) (gras). Het waterschap Vallei & Veluwe is momen-
teel (2014) bezig met de planvorming ten behoeve van de versterking van deze kerin-
gen. Door de voorliggende regionale keringen is de primaire kering te kenmerken als 
een droge kering. 
 
In de primaire kering liggen tevens 15 waterkerende kunstwerken. Deze kunstwerken 
betreffen zonder uitzondering duikers. Een overzicht van de duikers en de locatie van 
de duikers is weergegeven in Tabel 8 en in Figuur 24 in Bijlage C. 
 

Legenda 
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Dijktrajecten Dijkvak Toetspeil1 Toelichting Onderhoudsplichtig 

 (hm) (m+NAP)   

Meentdijk 00,0-00,4 0,34 Aansluiting Hoge gronden / afrit 35 van A27 Rijkswaterstaat 

Meentdijk 00,4-03,0 0,34   

 03,0-16,1 0,32   

 16,1-25,7 0,32  WS Vallei & Veluwe 

 25,7-28,2 0,32   

 28,2-34,2 0,32   

Wakkerendijk 34,2-37,2 0,32   

 37,2-49,5 0,32  Gemeente Eemnes 

  49,5-62,1 0,34   

N221 62,1-72,8 0,34 Aansluiting Hoge gronden Amsterdamse 
Straatweg (Baarn) 

Provincie Utrecht 

1 In de MER studie [13] is dit toetspeil bij de teen van de waterkering afgeleid 

Tabel 1: Dijkvakindeling dijkring 46 conform waterschap Vallei & Veluwe [5]. 

 
Figuur 7: Dijkvakindeling van dijkring 46 VNK2 

2.1.8 Beheerders 

De primaire waterkeringen (categorie A) van dijkringgebied 46 zijn in beheer bij wa-
terschap Vallei & Veluwe, met uitzondering van de duiker Gooyergracht in het noorden 
van de dijkring. Deze duiker wordt gebruikt voor de afvoer van water afkomstig van de 
hoge gronden van de Utrechtse Heuvelrug en is in beheer bij Waternet.  
Waterschap Vallei & Veluwe maakt onderscheid tussen groot onderhoud en jaarlijks 
onderhoud. Het groot onderhoud van de primaire waterkering en kunstwerken van de 
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Wakkerendijk berust bij het waterschap. Het jaarlijks onderhoud van de dijken berust 
bij de eigenaren. Deze onderhoudsplichtigen zijn aangegeven in Tabel 1. Voor het on-
derhoud van kunstwerken wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen. 
 
Per 1 januari 2014 is bij wet geregeld dat de minister van Infrastructuur en Milieu de 
toezichthouder is op alle primaire waterkeringen. In de praktijk zal deze rol door de 
Inspectie voor de Leefbaarheid en Transport worden ingevuld. 

2.2 Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen 

2.2.1 Overstromingsrampen en bijna rampen 

De Eempolder is sinds het begin van de ontginning en bedijking van het gebied meer-
dere malen getroffen door overstromingen. Twee gebeurtenissen zijn van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van het gebied: de Allerheiligenvloed van 1170 en de 
Zuiderzeevloed van 1916.  
 
Allerheiligenvloed 
De Allerheiligenvloed van 1170 leidde tot een grote overstroming die ontstond toen de 
Noordzee tussen het huidige Huisduinen en Texel door de duinenrij brak. De beek 
Marsdiep kreeg een verbinding met de Noordzee en werd een zeegat. Het Creiler 
Woud, dat tussen Texel en Medemblik lag, werd verzwolgen door de zee. Texel en 
Wieringen werden eilanden. De veenrug tussen Staveren en Enkhuizen weggeslagen 
waardoor de Zuiderzee en de Waddenzee konden ontstaan (Figuur 8). Hierdoor verbe-
terde de afwatering en werd ontginning van grotere delen van het Eemmoeras moge-
lijk (zie ook paragraaf 2.1.3). 
 

  
Figuur 8: Zuiderzeegebied voor (links) en na (rechts) de Allerheiligenvloed van 1170 

(links: Belgii Veteris, Abraham Ortelius, 1594 en rechts: Graafschap Holland 
Sebastiaan Münster, Cosmographica Universalis, 1574). 

Zuiderzeevloed 1916 
Op 14 januari van 1916 braken op tientallen plaatsen de dijken rondom de Zuiderzee 
als gevolg van een stormvloed die samen viel met een hoge afvoer op de rivieren. Als 
gevolg hiervan overstroomden diverse gebieden langs de Zuiderzee met materiële 
schade en enkele tientallen slachtoffers tot gevolg. In de Eempolders steeg het water 
tot circa NAP +3,25 m. In de Wakkerendijk/Meentdijk ontstond als gevolg van het ho-
ge water een bres over een breedte van circa 8 meter (Figuur 9). Bij een van de hui-
zen sloeg de voorgevel weg (Figuur 10).  
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Figuur 9: Uitsnede van de “Kaart van het overstroomde gebied veroorzaakt door den storm-

vloed van 13/14 Januari 1916” met daarin aangegeven de locatie van de bres in de 
Meentweg (nr. 41) [6]. 

 
Figuur 10: Overstroming bij de Meentweg te Eemnes, 1916 [7] (zie ook Figuur 9). 

De betekenis van deze ramp ligt niet alleen in het aantal slachtoffers en de materiele 
schade, maar ligt juist in het feit dat door deze ramp de besluitvorming over de afslui-
ting van de Zuiderzee versneld werd genomen. Op 13 juni 1918 werd de Zuiderzeewet 
aangenomen, die voorzag in de afsluiting van de binnenzee. In 1932 was de afsluiting 
een feit met de voltooiing van de Afsluitdijk. 

2.2.2 Versterkingen van de dijken 

Na de watersnoodramp in 1916 is de Wakkerendijk/Meentdijk hersteld. Vanwege de 
afsluiting van de Zuiderzee in 1932 met de aanleg van de Afsluitdijk is de dijk echter 
verlaagd. In Figuur 11 is een lengteprofieltekening van de Wakkerendijk/Meentdijk op-
genomen waarin het verschil in hoogte tussen de toestand in 1927 (na het dijkherstel 
ten gevolge van de stormvloed van 1916) en in 1950 (na het verlagen van de dijken 
vanwege de afsluiting van de Zuiderzee in 1932) is weergegeven. Na de verlaging van 
de kering hebben buitenom het reguliere beheer en onderhoud geen grote werken 
meer plaatsgevonden aan de dijk. 
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Figuur 11: Lengteprofieltekeningen van de dijken langs de Eem met een uitsnede van het 

lengteprofiel van de dijken “Bewesten de Eem” (Wakkerendijk/Meentdijk) [6]. 

In de tweede wettelijke toetsronde (2001-2006) is de Wakkerendijk/Meentdijk als on-
voldoende beoordeeld [8]. Dit toetsoordeel is een gevolg van de gekozen hydraulische 
belastingen. Voor deze waterkering zijn geen hydraulische belastingen bij de teen van 
de dijk bekend. De hydraulische belastingen zijn afgeleid voor het Eemmeer en de 
Eem en dienen te worden vertaald naar een belasting op de waterkering waarbij de in-
vloed van het voorland en de regionale keringen kan worden meegenomen. In de 
tweede toetsronde zijn de hydraulische belastingen op de Eem en het Eemmeer echter 
zonder aanpassing voor het voorland gebruikt bij de toetsing van de waterkering. De 
gehanteerde toetspeilen variëren tussen NAP +1,0 m en NAP +1,2 m. Met het afkeu-
ren van de waterkering in de tweede toetsronde is deze opgenomen in het Hoogwater-
beschermingsprogramma 2 (HWBP2).  
 
In het kader van het uit het HWBP2 voortvloeiende dijkversterkingsproject is een na-
dere analyse uitgevoerd naar de hydraulische belastingen op de waterkering van dijk-
ring 46 waarbij het effect van het voorland en de regionale keringen zijn meegenomen 
[13]. Uit deze analyse volgt dat de hydraulische belasting op de primaire waterkering 
onder maatgevende omstandigheden aanzienlijk kan worden verlaagd. Het toetspeil 
wordt dan NAP +0,34 m. Het maaiveld in de voorliggende polders varieert tussen 
NAP -0,3 m en NAP -0,7 m. De waterdiepte in de polders voor de primaire waterkering 
is daarmee 0,6 tot 1,0 m, waarbij wordt opgemerkt dat het maaiveld in de polder op-
loopt nabij de primaire kering. 
 
Door deze verlaagde hydraulische belasting was het niet nodig de primaire waterkering 
te versterken. In de daarop volgende derde wettelijke toetsronde (2006-2011) zijn de 
waterkeringen getoetst met de nieuwe hydraulische belastingen en goedgekeurd. De 
resultaten van de derde toetsronde zijn weergegeven in Bijlage F [8][9][10]. 

1927 

1950 
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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 Delta-
programma zijn diverse deelprogramma’s gedefinieerd waaronder het generieke deel-
programma Veiligheid en het gebiedsgerichte deelprogramma IJsselmeergebied. Beide 
deelprogramma’s zijn van belang voor dijkringgebied 46. 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 IJssel-
meergebied richt zich primair op een betere beheersing van het IJsselmeerpeil om 
enerzijds de omliggende gebieden veilig te houden bij een stijgende zeespiegel en een 
toenemende piekafvoer op de rivieren en anderzijds om een voldoende grote zoet-
watervoorraad te garanderen. Dit gebeurt in samenhang met de opgaven vanuit de 
zoetwatervoorziening, scheepvaart, natuur en regionale gebiedsontwikkeling [14]. 
 
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. 
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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 

Het doel van het project VNK2 is om een landelijk beeld van het overstromingsrisico te 
creëren conform een vastgestelde methodiek. Voor de bepaling van de overstromings-
kans en het overstromingsrisico van dijkringgebied 46 is echter een afwijkende aanpak 
aangehouden ten opzichte van de gangbare werkwijze binnen het project VNK2. De 
belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van betrouwbare lokale waterstand-
statistiek voor de primaire waterkeringen van dijkring 46.  

3.1.1 Hydraulische belastingen  

Binnen het project VNK2 wordt gebruik gemaakt van het programma PC-Ring voor het 
berekenen van de overstromingskansen van de dijkring en de faalkansen van dijk-
vakken en kunstwerken [18][19][20][21]. Deze faalkansen en overstromingskansen 
worden bepaald door de sterkteparameters (kruinhoogte, kwelweglengte etc.) af te 
wegen tegen de belastingparameters (waterstand, golfhoogte etc.). 
 
De hydraulische belasting uit zowel de toetsing (HR2006) [12] als VNK2 (TMR2006) 
zijn afgeleid voor het buitenwater (Eem en Eemmeer) en niet voor de primaire water-
kering van dijkring 46. Derhalve dient de hydraulische belasting van het buitenwater 
vertaalt te worden naar een belasting op de dijk, waarbij rekening dient te worden 
gehouden met het voorland. Voor dijkring 46 ligt de Eemnesserpolder met een maai-
veldhoogte van NAP -0,3 m tot NAP -0,7 m. Deze polder wordt beschermd door 
regionale keringen met een normfrequentie van 1/300 per jaar. De primaire 
waterkering van dijkring 46 is daardoor een droge kering. 
 
In de tweede toetsronde is geen rekening gehouden met het voorland en is de belas-
ting voor het buitenwater direct toegepast op de primaire kering. Dit heeft geleid tot 
het afkeuren van de kering. In de MER studie [13] (zie ook paragraaf 2.2.2) uitge-
voerd ten behoeve van het dijkversterkingsproject, is nader gekeken naar de water-
stand die bij een maatgevende situatie van 1/1.250 per jaar tegen de waterkering 
aanstaat.  
 
In de MER studie is gebruik gemaakt van een model dat het hele watersysteem van 
Markermeer, Gooimeer, Eemmeer en Eem omvat. Hierin zijn ook de vernauwingen 
door de Hollandse Brug en Stichtse Brug meegenomen. Voor het bepalen van de 
hydraulische belasting op de primaire waterkering van dijkring 46 is ervan uitgegaan 
dat de regionale waterkering van de Eemnesserpolder in zijn geheel bezwijkt en de 
polder kan vollopen alvorens de primaire waterkering wordt belast. Dit is een conser-
vatieve aanname.  
 
Uit de MER studie volgt dat de maatgevende waterstand bij een 1/1.250 per jaar circa 
NAP +0,3 m is. Dit is een verlaging van circa 0,8 m ten opzichte van het maatgevend 
hoogwater op het Eemmeer en de Eem. In Figuur 12 is de maatgevende waterstand 
weergegeven bij de primaire waterkering van dijkring 46. Door deze waterstands-
verlaging is in de MER studie geconcludeerd dat de huidige waterkering voldoet aan de 
eisen en derhalve niet hoeft te worden versterkt. In de derde toetsronde is opnieuw 
getoetst waarbij de waterstanden uit de MER studie zijn aangehouden. In de derde 
toetsronde zijn de waterkeringen goedgekeurd. 
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Figuur 12: Maatgevende waterstanden voor de primaire waterkering van dijkring 46 met een 

overschrijdingsfrequentie van 1/1.250 per jaar [13] 

De invloed van het voorland op waterstand bij de dijk is zeer groot. Door de grootte 
van de voorliggende polders ten opzichte van grootte van het Eemmeer is de water-
stand bij de primaire waterkering aanzienlijk lager dan op het Eemmeer. Tevens 
treden de maatgevende omstandigheden op bij een noordwestelijke windrichting 
waarbij het water uit het Markermeer kan opstuwen naar het Gooi- en Eemmeer. 
Echter voor de waterkering van dijkring 46 is dit een aflandige windrichting waardoor 
de golfbelasting gering is. 
 
Voor het berekenen van de faalkansen van dijkring 46 in het project VNK2 is een 
waterstandstatistiek benodigd waarin het effect van het voorland is meegenomen. In 
de MER studie is echter alleen de situatie met een overschrijdingsfrequentie van 
1/1.250 per jaar is beschouwd. Gezien de complexiteit van het watersysteem en de 
ligging van de voorliggende polders met regionale keringen worden binnen het project 
VNK2 twee situaties beschouwd: 
1. Situatie conform MER - De situatie waarbij de maatgevende waterstand op het 

buitenwater met 0,8 m wordt verlaagd over de gehele waterstandstatistiek om zo 
het effect van het voorland mee te nemen. 

2. Situatie conform TMR2006 - De situatie waarbij het effect van het voorland niet 
wordt meegenomen en de waterstandstatistiek van het buitenwater onaangepast 
wordt gebruikt voor de bepaling van de faalkansen. 

 
Door het beschouwen van beide situaties worden de faalkansen en het overstromings-
risico van dijkring 46 gepresenteerd als een bandbreedte. Hierbij wordt de ‘Situatie 
conform MER’ gezien als de meest realistische situatie en de ‘Situatie conform 
TMR2006’ als een bovengrens. 

3.1.2 Dijkvakindeling primaire keringen  

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de primaire kering (7,3 km) van dijkring 
46 opgedeeld in 4 dijkvakken. De indeling van de dijken van dijkring 46 in vakken is 
gebaseerd op de geometrie van de dijk en de dijkvakindeling die het waterschap 
hanteert in haar legger. Een overzicht van de vakgrenzen en locatieaanduidingen is 
opgenomen in Tabel 7 en Figuur 23 in Bijlage C. 
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3.1.3 Selectie kunstwerken 

In de primaire kering liggen 15 nog functionerende waterkerende kunstwerken. Deze 
kunstwerken zijn zonder uitzondering duikers. Na de derde toetsronde zijn 6 duikers 
dichtgestort. Deze duikers zijn niet meer opgenomen in de legger van het waterschap. 
De duikers zijn in beheer bij waterschap Vallei & Veluwe met uitzondering van de 
duiker Gooyergracht, dit kunstwerk is in beheer bij Waternet. Een overzicht van de 
duikers en de locatie van de duikers is weergegeven in Tabel 8 en in Figuur 24 in 
Bijlage C. Op basis van de beschikbare gegevens, of het ontbreken daarvan, en het 
voldoen aan de eisen in de derde wettelijke toetsronde (2006-2011) [10], is ervoor 
gekozen de kunstwerken kwalitatief te beschouwen. Het resultaat hiervan is 
opgenomen in Bijlage E. 

3.1.4 Beschouwde faalmechanismen 

Het niet beschikbaar zijn van een betrouwbare hydraulische belastingstatistiek aan de 
teen van de dijk (het effect van het voorland is alleen bepaald bij de situatie met een 
herhalingstijd van 1/1.250 per jaar) en de dimensionering van de dijk ten opzichte van 
de huidige belastingsituatie (IJsselmeer in plaats van Zuiderzee) resulteren in een 
afwijkende aanpak voor de bepaling van de overstromingskans en het overstromings-
risico van dijkring 46. In de gekozen aanpak is nog wel gebruik gemaakt van het VNK-
instrumentarium. Bij de bepaling van de faalkans van de dijken worden in VNK2 
normaliter de volgende faalmechanismen beschouwd. Deze faalmechanismen zijn 
toegelicht in Bijlage D: 
• Overloop en golfoverslag; 
• Macrostabiliteit binnenwaarts; 
• Opbarsten en piping; 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 
 
De overstromingskans voor dijkring 46 is echter alleen gebaseerd op het faalmecha-
nisme Overloop en golfoverslag van het dijklichaam. Voor de vier gedefinieerde 
dijkvakken is dan ook alleen voor dit faalmechanisme een faalkans bepaald. Voor de 
overige drie faalmechanismen zijn geen faalkansberekeningen uitgevoerd. Deze faal-
mechanismen zijn kwalitatief beschouwd op basis van de resultaten van de derde 
toetsronde en de leggerprofielen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het dijk-
lichaam zoveel oversterkte heeft dat de verwachte faalkansen zeer klein zullen zijn.  
 
In Figuur 13 is in lichtblauw de buitenwaterstand bij maatgevende omstandigheden 
(MHW) aangegeven (NAP +0,32 m), in rood het leggerprofiel met een kruinhoogte van 
NAP +0,85 m, in donkerblauw het profiel van vrije ruimte en in grijs het huidige 
dwarsprofiel met een kruinhoogte van NAP +2,03 m. Op basis van deze figuur en de 
andere profielen kan gesteld worden dat de berekende overstromingskans van dijkring 
46 naar verwachting zeer klein is. De dijken hebben forse dimensies ten opzichte van 
het maatgevend hoogwater. 

 
Figuur 13: Dwarsprofiel 18.9 uit de legger van Waterschap Vallei & Eem uit 2012 [5]. 
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De kwalitatieve beoordeling per faalmechanisme is opgenomen in Bijlage E. De resul-
taten van de faalkansberekeningen voor het faalmechanisme Overloop en golfoverslag 
zijn vervolgens gebruikt om het overstromingsrisico van dijkring 46 te bepalen 
conform de reguliere werkwijze van het project VNK2.  

3.2 Berekende faalkansen en overstromingskansen 

VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen voor een dijkring. De veiligheids-
benadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing in het kader van de 
Waterwet. In de toetsing wordt beoordeeld of de primaire waterkeringen voldoen aan 
de wettelijke normen. Deze normen zijn niet gedefinieerd als overstromingskansen, 
maar als overschrijdingskansen van waterstanden die de waterkeringen veilig moeten 
kunnen keren, rekening houdend met alle factoren die het waterkerend vermogen 
beïnvloeden (zie ook paragraaf 1.3). 
 
De berekende overstromingskans voor de categorie A-kering van dijkring 46 is 
1/85.000 per jaar voor de belastingsituatie conform de TMR2006. Voor de belasting-
situatie gecorrigeerd conform de MER studie is een overstromingskans berekend van 
<1/1.000.000 per jaar. In Tabel 2 zijn de berekende faalkansen voor beide belasting-
situaties weergegeven. De overstromingskans voor dijkring 46 is alleen gebaseerd op 
het faalmechanisme Overloop en golfoverslag. De overstromingskans die met de 
bepaald is aan de hand van de belastingsituatie conform de MER studie wordt als het 
meest betrouwbaar beoordeeld. 
 
Op basis van de analyse in Bijlage E is geconcludeerd dat de overige faalmechanismen 
(dijken én kunstwerken) geen significante bijdrage leveren aan de overstromingskans 
van de dijkring. Voor deze faalmechanismen is dan ook geen faalkans berekend. Het 
beeld is in hoofdlijnen consistent met het resultaat van de derde toetsronde en het 
beeld van de beheerder voor deze dijkring [8]. 
 

Type  Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

waterkering 
 

Belastingsituatie 
conform MER studie 

Belastingsituatie 
conform TMR2006 

Dijk  Overloop en golfoverslag <1/1.000.000 1/85.000 

 Macrostabiliteit binnenwaarts - - 

 Opbarsten en piping - - 

 Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam - - 

Kunstwerk Overloop en golfoverslag - - 

 Niet sluiten - - 

 Onderloopsheid en achterloopsheid (piping) - - 

 Constructief falen - - 

Overstromingskans <1/1.000.000 1/85.000 

Tabel 2: Berekende faalkansen per faalmechanisme en op ringniveau de overstromingskans. 

De berekende faalkansen voor het mechanisme Overloop en golfoverslag zijn gepre-
senteerd in Tabel 3. Aangezien voor dijkring 46 alleen het mechanisme Overloop en 
golfoverslag wordt beschouwd is de faalkans van het dijkvak voor dit mechanisme ook 
gelijk de faalkans op vakniveau. 
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Dijkvak Faalkans (per jaar) 

 
Belastingsituatie 

conform MER studie 
Belastingsituatie 

conform TMR2006 

 Overloop en 
golfoverslag 

Vakniveau 
 

Overloop en 
golfoverslag 

Vakniveau 
 

46_hm00.0-hm03.0 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/770.000 1/770.000 

46_hm03.0-hm25.7 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/85.000 1/85.000 

46_hm25.7-hm42.0 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/730.000 1/730.000 

46_hm42.0-hm72.8 <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/280.000 1/280.000 

Faalkans op ringniveau <1/1.000.000 <1/1.000.000 1/85.000 1/85.000 

Tabel 3: Berekende faalkansen per faalmechanisme en per dijkvak en op ringniveau de 
overstromingskans. 

In Figuur 14 is een overzicht opgenomen van de verdeling van de berekende faal-
kansen op vakniveau langs de dijkring. 
 

 
Figuur 14: Overzicht faalkansen per dijkvak. 

Overloop en golfoverslag 
De berekende gecombineerde faalkans voor het faalmechanisme Overloop en golfover-
slag voor alle beschouwde dijkvakken is kleiner dan 1/1.000.000 per jaar voor de 
belastingsituatie conform de MER studie. De overhoogte van de dijk is in die situatie 
dermate groot dat de kans op falen als gevolg van het faalmechanisme Overloop en 
golfoverslag zeer klein is. 
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Voor de belastingsituatie conform de TMR2006 bedraagt de faalkans 1/85.000 per 
jaar. Deze faalkans wordt gedomineerd door de faalkans van het dijkvak 46_hm03.0-
hm25.7 (Meentdijk). De hoogte van de waterkering in dit dijkvak is overwegend lager 
dan de hoogte van de waterkering in de andere beschouwde dijkvakken.  
 
Met de voltooiing van de van de Afsluitdijk in 1932 zijn de hydraulische belastingen op 
de primaire waterkering van dijkring 46 sterk verlaagd. Ondanks de verlaging van de 
dijken na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 (zie ook Figuur 11 in paragraaf 2.2.2) 
zijn de dijken nog steeds aanzienlijk forser dan de benodigde profielen uit de legger. In 
de derde toetsronde voldoen alle beoordeelde trajecten dan ook ruim aan de eisen van 
de kerende hoogte [9]. De berekende faalkansen zijn klein en komen overeen met de 
toetsresultaten. 
 
Overige faalmechanismen dijken en kunstwerken 
Voor de overige faalmechanismen van de dijken en de kunstwerken zijn geen faal-
kansen berekend. De verwachting is dat deze faalmechanismen geen significante 
bijdrage leveren aan de overstromingskans (en het overstromingsrisico) van de 
dijkring. 
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4 De gevolgen van overstromingen per doorbraaklocatie 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gevolgen van overstromingen per 
potentiële doorbraaklocatie. De gevolgen van een overstroming zijn uitgedrukt in 
economische schade en aantallen slachtoffers. 

4.1 Aanpak en uitgangspunten 

4.1.1 Algemeen 

De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de mate waarin een dijkring-
gebied overstroomt en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten en personen. In 
VNK2 wordt de wijze waarop het dijkringgebied overstroomt, berekend door middel 
van overstromingssimulaties. Voor dijkring 46 zijn echter geen overstromings-
simulaties beschikbaar en zijn de overstromingsgevolgen geschat met behulp van een 
‘bakjesbenadering’. 
 
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen af-
hankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de 
doorbraak plaatsvindt, beschouwt VNK2 meerdere mogelijke belastingcombinaties per 
ringdeel. In theorie zouden oneindig veel combinaties moeten worden beschouwd, 
maar in de praktijk is dat onmogelijk. Daarom worden binnen VNK2 per ringdeel alleen 
overstromingsberekeningen gemaakt voor belastingcombinaties bij toetspeil (tp), 
toetspeil minus één decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil plus één decimeringhoogte 
(tp+1d) en toetspeil plus twéé decimeringhoogten (tp+2d).  
 
In dijkring 46 geldt een bijzondere situatie zoals reeds in paragraaf 3.1.1 is 
beschreven. De primaire waterkeringen van de Eempolder wordt op dit moment 
beschermd door de regionale keringen langs de Eem. De regionale keringen zorgen 
ervoor dat er geen/beperkt water in de polder kan stromen. Het bezwijken van de 
regionale keringen leidt dan ook tot de maatgevende situatie voor deze dijkring. Voor 
het bepalen van de gevolgen is er uitgaan van de situatie dat de regionale keringen in 
zijn geheel bezwijken. Deze aanname is gebaseerd op de MER studie [13] en is een 
conservatieve benadering. 
 
In WV21 is voor dijkring 46 gebruik gemaakt van een ‘bakjesmodel’ om de gevolgen 
van een overstroming inzichtelijk te maken [16][17]. Daarbij zijn de maatgevende 
condities op de Eem rechtstreeks vertaald naar de primaire waterkering. Dit resulteert 
in een te conservatieve (grote) inschatting van de gevolgen. Modelberekeningen met 
Waqua in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (project Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren) hebben uitgewezen dat het grootschalige voorgelegen buiten-
dijkse gebied en de daarbij behorende regionale waterkeringen de maatgevende condi-
ties sterk beïnvloeden. De berekende waterstand bij de primaire waterkering van dijk-
ring 46 is bij maatgevend hoogwater NAP +0,34 m in plaats van de NAP +1,1 m op de 
Eem [13].  
 
Hoe dit verschil de gevolgenberekeningen beïnvloedt, wordt duidelijk in het 
bijgevoegde hoogtekaartje. Bij een waterstand van NAP +0,34 m zal het grootste deel 
van het bebouwde gebied van Eemnes niet eens overstromen, bij NAP +1,1 m wel.  
 
Voor dijkring 46 zijn binnen VNK2 de volgende buitenwaterstanden beschouwd: 
• Buitenwaterstand van NAP +0,25 m, een buitenwaterstand die optreedt als vanuit 

dijkring 45 een overstroming plaats vindt, waarbij water tegen de dijk van dijkring 
46 komt te staan (Zie Figuur 15). Deze situatie is niet nader beschouwd aangezien 
de buitenwaterstand kleiner is dan de buitenwaterstand uit de MER studie. 
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• Buitenwaterstand van NAP +0,34 m, een waterstand berekend in het kader van de 
MER studie die bij de primaire kering van de Eempolder voordoet bij een water-
stand van NAP +1,2 m op de Eem [13].  

• Buitenwaterstand van NAP +0,80 m, een waterstand tussen de in de MER bereken-
de NAP +0,34 m [13] en de NAP +1,20 m van de HR2006.  

• Buitenwaterstand van NAP +1,20 m, een waterstand op de Eem met een over-
schrijdingsfrequentie van 1/1.250 per jaar.  

• Buitenwaterstand van NAP +1,90 m, waterstand waarbij in het kansenspoor is be-
paald dat de kering van dijkring 46 bezwijkt. 

 

 
Figuur 15: Maximale waterdiepte bij een doorbraak bij de Grebbedijk (dijkring 45) waarbij ook 

water tegen de primaire kering van de Eempolder (dijkring 46) komt te staan.  

Ten aanzien van de schadegegevens gaat VNK2 uit van de situatie in 2006. De slacht-
offerberekeningen zijn gebaseerd op bevolkingsgegevens uit het jaar 2000 zoals opge-
nomen in de HIS-SSM versie 2.5 [22]. Uit vergelijking met bevolkingsgegevens van 
het CBS uit het jaar 2010 blijkt dat de bevolking in het dijkringgebied is toegenomen 
met 22 inwoners. Dit is een toename van 0,3%. Deze bevolkingsgroei heeft geen sig-
nificant effect op het berekende aantal slachtoffers. 

4.1.2 Ringdelen 

Een ringdeel omvat een gedeelte van de dijkring waarvoor geldt dat het overstroomd 
gebied en de schade en aantal slachtoffers vrijwel onafhankelijk zijn van de exacte 
doorbraaklocatie binnen dat ringdeel. De ringdelen vormen de basis voor de beschrij-
ving van de overstromingsscenario’s. Voor dijkring 46 is één ringdeel gedefinieerd 
(Figuur 16). De vier beschouwde dijkvakken behoren alle tot dit ringdeel (Bijlage C). 
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Figuur 16: Ringdelen voor dijkring 46, Eempolder 

4.1.3 Hoogteligging en verhoogde lijnelementen 

Figuur 17 geeft de bodemhoogte van dijkringgebied 46 dat is gebruikt. De bodem-
hoogte is afgeleid uit het AHN2. In de bodemhoogte is te zien dat de A1 en A27 iets 
hoger gelegen is ten opzichte van het omliggende maaiveld. In de overstromings-
berekeningen is ervan uitgegaan dat dergelijke lijnelementen standzeker zijn. Ook is 
te zien dat het stedelijk gebied van Eemnes hoger gelegen is.  
 

 

Figuur 17:  Bodemhoogte zoals gebruikt in bakjesbenadering van dijkringgebied 46, Eemnes. Het 
dijkringgebied is met de zwarte lijn weergegeven 
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4.1.4 Evacuatie 

Voor het bepalen van het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming zijn de 
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang1. In de praktijk wordt de ef-
fectiviteit 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 [23]. 
 
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal slachtof-
fers te berekenen voor vier evacuatie-deelscenario’s [24]. In Tabel 4 is een overzicht 
gegeven van de evacuatie-deelscenario’s met de bijbehorende ingeschatte kansen van 
voorkomen voor dijkring 46. 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 4 kan worden afgeleid dat de verwachtingswaar-
de voor evacuatie voor dijkring 46, 0,76 per overstroming is. Dat betekent dat bij een 
overstroming gemiddeld 76% van de bevolking preventief is geëvacueerd. Gezien de 
zeer korte afstand tot ‘hoge grond’ in het dijkringgebied kunnen deze evacuatiefracties 
als conservatief worden beschouwd. 
 

Evacuatie-deelscenario Evacuatiefractie (-) Conditionele kans (-) 

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

2. Ongeorganiseerde 
evacuatie  

0,59 0,08 

3. Ongeorganiseerde 
evacuatie 

0,85 0,42 Overstroming 
ruim van 
tevoren 
verwacht 

4. Georganiseerde 
evacuatie 

0,90 0,40 

Tabel 4: Evacuatiefracties en conditionele kans voor vier verschillende evacuatie-
deelscenario’s. 

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

4.2 Resultaten overstromingsberekeningen per ringdeel 

De gevolgen zijn ingeschat op basis van een ‘bakjesbenadering’ (zie paragraaf 4.1.1). 
Hierbij is de maximale waterstand in de dijkring gelijk gesteld aan de maximale bui-
tenwaterstand bij de doorbraaklocatie. 

4.2.1 Berekende gevolgen 

Figuur 18 geeft de waterdiepten in dijkringgebied 46 voor de buitenwaterstanden. De 
gemiddelde waterdiepte in het dijkringgebied bij een buitenwaterstand van 
NAP +0,25 m is 0,2 m waarbij Eemnes droog blijft.  
 
Bij een waterstand van NAP +0,34 m is de waterdiepte op sommige plekken groter 
dan 0,5 m en overstroomt ongeveer 10% van Eemnes. De waterdiepte in Eemnes is 
op die plekken 0,2 m. 
 

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

onderdeel van de functies waarmee slachtofferkansen worden bepaald. Er wordt daarom in deze paragraaf alleen 
gesproken over preventieve evacuatie. 
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Bij een buitenwaterstand van NAP +0,8 m kan de waterdiepte in de dijkring oplopen 
tot max 1,0 m. Ongeveer 35% van Eemnes overstroomt bij deze waterstand waarbij 
de waterdiepte 0,4 m wordt. 
 
Bij een buitenwaterstand van NAP +1,20 m is de gemiddelde waterdiepte in de dijkring 
0,80 m. Bij deze buitenwaterstand overstroomt circa 70% van Eemnes De gemiddelde 
waterdiepte in Eemnes wordt in dit geval circa 0,5 m. 
 
Bij een buitenwaterstand van NAP +1,90 m is de gemiddelde waterdiepte in de dijkring 
1,20 m. Bij deze buitenwaterstand overstroomt heel Eemnes. De gemiddelde water-
diepte in Eemnes wordt in dit geval ongeveer 0,95 m. 
 

 Gevolgen per buitenwaterstand 

 NAP+0,25m NAP+0,34m 
tp-situatie 

NAP+0,80m NAP+1,20m NAP+1,90m 

 

     

Schade [Mln €] 5 10 45 115 230 

Slachtoffers [-] 0 0 0-5 0-5 0-20 

Figuur 18:  Maximale waterdiepte voor dijkringgebied 46 voor verschillende buitenwaterstanden 
met berekende gevolgen. 

Figuur 18 geeft ook de gevolgen in schade en slachtoffers bij deze buitenwaterstan-
den. De gevolgen uitgedrukt in verwachte schade zijn afgerond op vijf miljoen euro en 
de gevolgen uitgedrukt in slachtoffers op vijf personen. Voor elk overstromingspatroon 
wordt een range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de doorgereken-
de evacuatie-deelscenario’s. Het minimum van de range is het verwachte slachtoffer-
aantal bij een optimaal georganiseerde evacuatie (deelscenario 4). Het maximum van 
de range is het verwachte slachtofferaantal wanneer geen evacuatie plaatsvindt (deel-
scenario 1). 
 
Doordat de waterdiepte kleiner is dan 2 m in het overstroomd gebied, is ervan uitge-
gaan dat de stijgsnelheid geen effect op de inschatting van de slachtoffers in het dijk-
ringgebied.  
 





 

 

 

31 

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 46 beschreven en geanalyseerd. 

5.1 Aanpak berekening overstromingsrisico 

Het risico is berekend door de kansen op en de gevolgen van een overstroming zoals 
beschreven in hoofdstuk 4, te combineren. Bij de selectie van de overstromingsbere-
keningen is gekeken naar de belastingcondities waarbij het falen van de waterkering 
het meest waarschijnlijk is. Als een overstroming naar verwachting pas optreedt bij 
een zeer hoge waterstand, is uitgegaan van een overstromingsberekening die hoort bij 
deze extreme waterstand.  
Voor dijkring 46 blijkt uit de faalkansberekeningen dat de waterkering faalt bij een 
buitenwaterstand van NAP +1,90 m. Omdat deze waterstand een zeer kleine kans van 
voorkomen heeft is de faalkans zeer klein. Bij de berekening van het overstromings-
risico is de overstromingskans gekoppeld aan het gevolg van een overstroming met 
een buitenwaterstand van NAP +1,90 m omdat dit de meest waarschijnlijke 
combinatie is. 

5.2 Overstromingsrisico 

Het overstromingsrisico kan worden uitgedrukt in diverse risicomaten, zoals de 
verwachtingswaarde van de economische schade, de schadefunctie (FS-curve), de 
verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers, het plaatsgebonden risico 
(PR), het lokaal individueel risico (LIR) en het groepsrisico (FN-curve). In deze 
paragraaf worden deze risicomaten voor dijkringgebied 46 beschreven en geanaly-
seerd. In Tabel 5 zijn de berekende overstromingsrisico’s voor dijkringgebied 46 
samengevat. Deze risico’s zijn in de volgende paragrafen op kaart weergegeven en 
nader toegelicht. 
 

  Belastingsituatie 
conform MER studie 

Belastingsituatie 
conform TMR2006 

Kans Overstromingskans (per jaar) <1/1.000.000 1/85.000 

Verwachtingswaarde economische schade 
(€ per jaar) 

18 2.660 Schade 

Economische schade in toegepast 
overstromingsscenario (€) 

230 miljoen 230 miljoen 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers 
(per jaar) 

3,8 10-7 5,8 10-5 

Aantal slachtoffers in toegepast 
overstromingsscenario 

5,0 5,0 

Overlijdenskans van een individu per lo-
catie exclusief het effect van preventieve 
evacuatie (plaatsgebonden risico)  

Overal kleiner dan 
1/100.000.000 per 
jaar (<10-8 per jaar) 

Overal kleiner dan 
1/10.000.000 per 
jaar (<10-7 per jaar) 

Slachtoffers 

Overlijdenskans van een individu per lo-
catie inclusief het effect van preventieve 
evacuatie (lokaal individueel risico) 

Overal kleiner dan 
1/100.000.000 per 
jaar (<10-8 per jaar) 

Overal kleiner dan 
1/10.000.000 per 
jaar (<10-7 per jaar) 

Tabel 5: Samenvatting berekende overstromingsrisico’s voor dijkringgebied 46 
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Het risico wordt steeds gepresenteerd voor twee situaties. Zoals reeds aangegeven in 
hoofdstuk 3 zijn de hydraulische belastingen ter plaatse van de primaire waterkering 
van dijkring 46 onzeker. De binnen het VNK instrumentarium gehanteerde hydrauli-
sche belastingen op de Eem en het Eemmeer (TMR2006) kunnen niet goed vertaald 
worden naar lokale hydraulische belastingen voor dijkring 46. Het maatgevend hoog-
water (MHW) behorend bij deze hydraulische belastingen is circa NAP+1,1m.  
 
Tegelijkertijd blijkt uit diverse studies dat de maatgevende omstandigheden ter plaatse 
van de primaire kering van dijkring 46 lager zijn dan de bekende belastingen op de 
Eem en het Eemmeer [13]. Zo is in de derde wettelijke toetsronde (2006-2011) ge-
toetst met een MHW van NAP+0,34m [8] en heeft waterschap Vallei & Veluwe bij het 
opstellen van haar legger voor dijkring 46 eveneens een maatgevend hoogwater aan-
gehouden van NAP+0,34m [5]. Om inzicht te geven in de effecten van dit verschil in 
hydraulische belastingen op het berekende overstromingsrisico zijn de verschillende 
risicomaten steeds gepresenteerd voor beide hydraulische belastingen. Het overstro-
mingsrisico gebaseerd op de belastingsituatie conform de MER studie wordt als het 
meest betrouwbaar gezien. 

5.2.1 Economisch risico 

De berekende verwachtingswaarde van de economische schade in dijkringgebied 46 is 
18 euro per jaar voor de situatie waarin wordt gerekend met de hydraulische belastin-
gen conform de MER studie [13]. Met de hydraulische belastingen conform de 
TMR2006, wordt een economisch risico berekend van 2.660 euro per jaar.  
 
Ruimtelijke verdeling verwachtingswaarde economische schade 
In Figuur 19 is de verdeling van de verwachtingswaarde van de totale economische 
schade over het dijkringgebied weergegeven voor beide beschouwde hydraulische be-
lastingsituaties. De verwachtingswaarde van de totale economische schade in het ge-
bied is in beide beschouwde situaties laag (minder dan 500 euro per jaar per hectare). 
 

  
Figuur 19: Verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar voor hydrau-

lische belastingen conform MER studie (links) en TMR2006 (rechts). 
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5.2.2 Slachtofferrisico 

De berekende verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers in dijkringgebied 46 is 
3,8 10-7 slachtoffers per jaar voor de situatie waarin wordt gerekend met de hydrau-
lische belastingen conform de MER studie. Wanneer de hydraulische belastingen con-
form de TMR2006 worden gebruikt, wordt een slachtofferrisico berekend van 5,8 10-5 
slachtoffers per jaar.  
 
Plaatsgebonden risico 
Figuur 20 geeft het plaatsgebonden risico (PR) voor dijkringgebied 46 weer. Het PR is 
de kans dat een onbeschermd persoon die zich gedurende een jaar continu op dezelfde 
plek bevindt, daar het slachtoffer wordt van een overstroming. Bij het bepalen van het 
plaatsgebonden risico wordt evacuatie buiten beschouwing gelaten. In tegenstelling tot 
de verwachtingswaarde van het totaal aantal dodelijke slachtoffers is het plaatsgebon-
den risico onafhankelijk van de aanwezige bevolking.  
 
Uit Figuur 20 blijkt dat het plaatsgebonden risico in het hele dijkringgebied klein is. 
Voor de situatie met de hydraulische belastingen conform de MER studie is het plaats-
gebonden risico overal kleiner dan 10-8 per jaar. Voor de situatie waarin is gerekend 
met de hydraulische belastingen conform TMR2006 is het plaatsgebonden risico in het 
dijkringgebied kleiner dan 10-7 per jaar. 
 

  
Figuur 20: Het plaatsgebonden risico (PR) in dijkringgebied 46 voor hydraulische belastingen 

conform MER studie (links) en TMR2006 (rechts). 

Het plaatsgebonden risico wordt sterk bepaald door de overstromingskans en de wa-
terdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffende 
plek kunnen ontstaan. Doordat niet alleen de kans op een dijkdoorbraak klein is (zie 
hoofdstuk 3), maar ook de resulterende waterdiepte, stijgsnelheid en stroomsnelheid 
klein zijn (zie hoofdstuk 4), wordt voor dijkringgebied 46 een laag plaatsgebonden risi-
co berekend. 
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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 over-
stroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie 
zijn meegenomen. Het lokaal individueel risico voor de situatie met de hydraulische 
belastingen conform de MER studie is overal kleiner dan 10-8 per jaar. Voor de situatie 
waarin is gerekend met de hydraulische belastingen conform TMR2006 is het lokaal in-
dividueel risico in het dijkringgebied kleiner dan 10-7 per jaar (Figuur 21.)  
 

  
Figuur 21: Het lokaal individueel risico (LIR) in dijkringgebied 46 voor hydraulische belastingen 

conform MER studie (links) en TMR2006 (rechts). 

Ook het lokaal individueel risico wordt sterk bepaald door de overstromingskans en de 
waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid die bij een overstroming op de betreffen-
de plek kunnen ontstaan. Doordat niet alleen de kans op een dijkdoorbraak klein is 
(zie hoofdstuk 3), maar ook de resulterende waterdiepte, stijgsnelheid en stroomsnel-
heid klein zijn (zie hoofdstuk 4), wordt voor dijkringgebied 46 ook een laag lokaal indi-
vidueel risico berekend. 

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 an-
dere dijkringen. In deze paragraaf zijn het berekende economisch risico en slachtoffer-
risico van dijkring 46 gerelateerd aan berekende risico’s voor een selectie van dijkrin-
gen 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 22 zijn naast het berekend economisch risico en slachtofferrisico voor dijk-
ringgebied 46 tevens de overstromingsrisico’s gepresenteerd voor een selectie van 
dijkringen. De figuur geeft zo een beeld van de berekende risico’s voor dijkring 46 in 
verhouding tot de risico’s berekend voor andere dijkringen. Hierbij wordt opgemerkt 
dat nog niet voor alle dijkringen de risicoanalyse is uitgevoerd (peildatum februari 
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2014). De gepresenteerde risico’s voor dijkringgebied 46 zijn de risico’s die horen bij 
de hydraulische belastingsituatie conform de MER studie. 
 
Uit Figuur 22 blijkt dat het berekende economisch risico en het slachtofferrisico voor 
dijkring 46 laag zijn ten opzichte van de risico’s berekend voor de overige dijkringge-
bieden in de figuur. Daarbij dient te worden opgemerkt dat als gevolg van de gekozen 
schaalverdeling in de figuur de risico’s voor dijkring 46 groter lijken dan ze werkelijk 
zijn. 

 
Figuur 22: Economisch risico voor selectie van dijkringen. 

In Tabel 10 in Bijlage G zijn de getalswaarden van de gepresenteerde risico’s uit 
Figuur 22 weergegeven. Het lage risico voor dijkringgebied 46 hangt samen met de 
kleine berekende faalkansen voor dijkring 46 (hoofdstuk 3) en de kleine gevolgen in 
termen van economische schade en aantallen slachtoffers na een dijkdoorbraak 
(hoofdstuk 4).  

5.4 Gevoeligheidsanalyses 

Het veiligheidsniveau van dijkringgebied 46 kan worden vergroot door het uitvoeren 
van waterstandverlagende en dijkversterkende maatregelen of een combinatie van 
beiden. Daarnaast worden binnen het Deltaprogramma Veiligheid nieuwe normen ont-
wikkeld en uitgewerkt. In deze paragraaf zijn de effecten op het veiligheidsniveau van 
het dijkringgebied van de verschillende typen maatregelen en de ontwikkelingen bin-
nen het Deltaprogramma nader beschouwd. 

5.4.1 Veiligheidsniveau na waterstandverlagende maatregelen  

In de Eem en op het Eemmeer zijn geen waterstandverlagende maatregelen voorzien, 
zoals deze wel worden uitgevoerd in bijvoorbeeld het rivierengebied in het kader van 
het project Ruimte voor de Rivier. Dergelijke maatregelen zijn dan ook niet verder be-
schouwd. 

5.4.2 Veiligheidsniveau na dijkversterkende maatregelen 

Voor de primaire waterkering van dijkring 46 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).  

Kust IJsselmeer en Eemmeer Nederrijn/Lek, Waal, en Maas IJssel 
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Het actuele veiligheidsniveau van dijkringgebied 46 is al relatief hoog. Met een over-
stromingskans van de dijkring kleiner dan 1/1.000.000 per jaar en een lokaal individu-
eel risico (LIR) kleiner dan 10-7 per jaar is dijkringgebied 46 één van de veiligste dijk-
ringen 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 wordt een nieuwe normering voor de waterveiligheid 
ontwikkeld en uitgewerkt [25]. De huidige wettelijk verankerde overschrijdingskans-
norm voor dijken wordt over enkele jaren vervangen door een overstromingskansnorm 
op basis van een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en het gevolg 
van een overstroming beide in beeld komen. In de nieuwe normen die worden ontwik-
keld 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 Deltaprogramma 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 Indivi-
dueel Risico (LIR) kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar. 
 
Voor dijkringgebied 46 geldt het lokaal individueel risico (LIR) in de huidige situatie in 
het gehele dijkringgebied veel kleiner is dan 10-5 per jaar (Figuur 21 in paragraaf 
5.2.2). Dit betekent dat op dit moment al ruim wordt voldaan aan de eisen die het 
Deltaprogramma 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 Deltaprogramma 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 46 één dijktraject aange-
houden, waarvoor op basis van een MKBA een overstromingskansnorm is afgeleid vol-
gens 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 
[26]. De LIR norm van 10-5 per jaar geldt als grondslag voor deze nieuwe norm. 
 
De overstromingskansnorm voor dijkring 46 zoals afgeleid door het Deltaprogramma 
Veiligheid is 1/100 per jaar [26]. Voor de dijkring is een actuele overstromingskans 
berekend kleiner dan 1/1.000.000 per jaar (zie paragraaf 3.2). Dit betekent dat op dit 
moment al wordt voldaan aan de eisen die het Deltaprogramma Veiligheid stelt aan de 
overstromingskans van de dijkring. Er zijn dan ook geen aanpassingen nodig aan de 
primaire waterkering om de overstromingskans aan de norm te laten voldoen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek naar 
het overstromingsrisico van dijkring 46 Eempolder. De conclusies en aanbevelingen 
betreffen zowel de berekende faalkansen, de gevolgen, als het overstromingsrisico. 
 

Voor dijkring 46 worden de resultaten gepresenteerd in de vorm van een bandbreedte. Hier-

voor is gekozen omdat voor de Eem en het Eemmeer alleen een waterstandstatistiek beschik-

baar is op grote afstand van de dijk. Bij het vertalen van de buitenwaterstand naar de water-

stand bij teen van de primaire kering dient rekening te worden gehouden met de relatief grote 

buitendijkse Eemnesserpolder die resulteert in een lagere waterstand ter plaatse van de dijk. 

 

Als bovengrens wordt de schematisatie aangehouden waarin het effect van de buitendijkse 

polder niet wordt meegenomen. In deze schematisatie worden de hydraulische belastingen 

conform de TMR2006 aangehouden. Deze schematisatie kan worden gezien als de absolute 

bovengrens van de overstromingskans en het overstromingsrisico. 

 

In de tweede schematisatie wordt het effect van de buitendijkse polder op de waterstand mee-

genomen. In de MER studie [13], uitgevoerd in het kader van de versterking van de randmeer-

dijken, is bepaald dat onder maatgevende omstandigheden (1/1.250 per jaar) de buitenwater-

stand circa 0,8 m daalt door de aanwezigheid van de buitendijkse polders. Deze schematisatie 

wordt als meer realistisch gezien dan de bovengrens conform TMR2006 en is in deze 

rapportage als ondergrens aangehouden. 

 

6.1 Conclusies 

6.1.1 De huidige kans op een overstroming  

• De berekende overstromingskans voor dijkring 46 is kleiner dan 1/1.000.000 per 
jaar bij een belastingsituatie conform de MER studie. Bij de belastingsituatie con-
form de TMR2006 is de berekende overstromingskans 1/85.000 per jaar. De bere-
kende overstromingskans is de kans dat de primaire waterkering faalt, waarbij een 
bres ontstaat en water het dijkringgebied binnen kan stromen.  
 

• De kleine overstromingskans is te verklaren doordat de dijken zijn aangelegd voor 
de afsluiting van de Zuiderzee. Door de aanleg van de Afsluitdijk en later gevolgd 
door de aanleg van de Houtribdijk en de Flevopolders, zijn de hydraulische belas-
tingen op de waterkering van dijkring 46 fors verlaagd. Hoewel dit nog heeft geleid 
tot een verlaging van de dijk kort na de aanleg van de Afsluitdijk, zijn de dijken 
nog steeds ruim overgedimensioneerd qua hoogte en breedte. 
 

• De overstromingskans is bepaald op basis van het faalmechanisme Overloop en 
golfoverslag. Vanwege de overdimensionering van de dijken is de verwachting dat 
de overige faalmechanismen geen bijdrage leveren aan de faalkans. 
 

• In de primaire kering liggen 15 duikers. De duikers zijn kwalitatief beschouwd op 
de faalmechanismen Betrouwbaarheid sluiting, Onder- en achterloopsheid en 
Constructief falen. Gedurende het VNK-project heeft het waterschap de duikers die 
in slechte staat waren gereviseerd en de verwachte faalkansen zijn hierdoor klein. 
Tevens leidt eventueel falen van de duikers niet tot een overstroming van dijkring 
46 maar hoogstens tot lokale wateroverlast door instromend water. Hierdoor zijn 
de kunstwerken niet meegenomen in de risicoanalyse van dijkring 46. 
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• Het beeld van de veiligheid van de waterkeringen dat volgt uit de faalkansen en 
overstromingskansen komt overeen met de verwachtingen van de beheerder. 
Vanwege de overgedimensioneerde waterkering worden kleine faalkansen 
verwacht. 

6.1.2 De huidige gevolgen van overstromingen  

• Van dijkringgebied 46 zijn geen overstromingssimulaties beschikbaar en zijn de 
overstromingsgevolgen geschat met een ‘bakjesbenadering’ waarbij de maximale 
waterstand in de dijkring gelijk wordt gesteld aan de maximale buitenwaterstand. 
Dit is voor een klein gebied zoals dijkringgebied 46 een goede benadering.  
 

• Het aantal slachtoffers kan door preventieve evacuatie significant worden geredu-
ceerd. Hoogwater bij dijkring 46 wordt voornamelijk veroorzaakt door storm en 
hoogwater op het Eemmeer. 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 meene-
men van de mogelijkheden voor evacuatie op het berekende economische risico is 
dan ook gering. 

6.1.3 Het huidige overstromingsrisico  

• Het overstromingsrisico is voor de twee beschouwde belastingsituaties berekend 
door de kansen op en de gevolgen van een overstroming te combineren. De 
belastingsituatie conform de MER studie wordt als het meest realistisch en 
betrouwbaar beoordeeld. In Tabel 6 is het overstromingsrisico uitgedrukt in 
diverse risicomaten: 

 

  Belastingsituatie 
conform MER studie 

Belastingsituatie 
conform TMR2006 

Kans Overstromingskans (per jaar) <1/1.000.000 1/85.000 

Verwachtingswaarde economische schade 
(€ per jaar) 

18 2.660 Schade 

Economische schade in toegepast 
overstromingsscenario (€) 

230 miljoen 230 miljoen 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers 
(per jaar) 

3,8 10-7 5,8 10-5 

Aantal slachtoffers in toegepast 
overstromingsscenario 

5,0 5,0 

Overlijdenskans van een individu per lo-
catie exclusief het effect van preventieve 
evacuatie (plaatsgebonden risico)  

Overal kleiner dan 
1/100.000.000 per 
jaar (<10-8 per jaar) 

Overal kleiner dan 
1/10.000.000 per 
jaar (<10-7 per jaar) 

Slachtoffers 

Overlijdenskans van een individu per lo-
catie inclusief het effect van preventieve 
evacuatie (lokaal individueel risico) 

Overal kleiner dan 
1/100.000.000 per 
jaar (<10-8 per jaar) 

Overal kleiner dan 
1/10.000.000 per 
jaar (<10-7 per jaar) 

Tabel 6: Resultaten risicoberekeningen voor dijkring 46. 

• Het plaatsgebonden risico (de kans dat een persoon die continu binnen dit gebied 
verblijft, overlijdt als gevolg van een overstroming) is in het hele dijkringgebied 
klein. Voor de situatie met de hydraulische belastingen conform de MER studie is 
het plaatsgebonden risico overal kleiner dan 10-8 per jaar. Voor de situatie waarin 
is gerekend met de hydraulische belastingen conform TMR2006 is het plaatsgebon-
den risico in het dijkringgebied kleiner dan 10-7 per jaar. 
 

• 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 
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overstroming van dit dijkringgebied, waarbij de mogelijkheden voor preventieve 
evacuatie zijn meegenomen. Voor de situatie met de hydraulische belastingen con-
form de MER studie is het LIR overal kleiner dan 10-8 per jaar. Voor de situatie 
waarin is gerekend met de hydraulische belastingen conform TMR2006 is het LIR 
overal kleiner dan 10-7 per jaar. 

6.1.4 Veiligheidsniveau bij voorgestelde eisen Deltaprogramma Veiligheid 

• Binnen het Deltaprogramma Veiligheid worden nieuwe normen ontwikkeld en 
uitgewerkt. 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 46 aan deze eis. 

 
• Binnen het Deltaprogramma Veiligheid worden overstromingskansnormen ontwik-

keld en uitgewerkt op dijktrajectniveau. In de huidige situatie voldoet dijkring 46 
aan de voorgestelde overstromingskansnormen. 
 

6.2 Aanbeveling 

• Na de recentelijke revisie van de in slechte staat verkerende duikers verkeren de 
duikers in goede staat en kan verwacht worden dat de duikers niet van belang zijn 
voor het overstromingsrisico van dijkringgebied 46. Echter van veel duikers is niet 
bekend hoe deze zijn gefundeerd waardoor er aannames moeten worden gedaan 
over de aanwezigheid en de staat van kwelschermen. Aanbevolen wordt om het 
nut en de noodzaak van de duikers te beoordelen en indien mogelijk deze te 
verwijderen, buiten gebruik te stellen, te renoveren of te vervangen. 
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Bijlage B Begrippenlijst 

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

ving 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 erosiebestendi-
ge toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag, filterlaag, kleilaag en/of 
geotextiel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elk vier faalmechanismen beschouwd. Voor duinen wordt duinafslag 
beschouwd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onder- of overschrijdingskans. In de praktijk wordt voor materiaal-
eigenschappen vaak uitgegaan van een waarde met een onderschrijdings-
kans 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 zwak-
ke 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 

buitenwaterstand hoger is dan de kruin van de dijk. 
 
Overschrijdingsfrequentie 
 Het gemiddeld aantal keren dat een waarde wordt bereikt of overschreden 

in een bepaalde periode. 
 
Overschrijdingskans 
 De kans dat het toetspeil wordt bereikt of overschreden. 
 
Overstromingskans 
 De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat 

gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt. 
 
Overstromingsrisico 
 De combinatie van kansen en gevolgen van overstromingen. De gevolgen 

worden uitgedrukt in schade of slachtoffers. Het slachtofferrisico wordt 
ondermeer weergegeven als groepsrisico en als lokaal individueel risico. 

 
Overstromingsberekening 
 Een berekening van het overstromingspatroon voor één of meerdere 

doorbraken in een dijkring. 
 
Overstromingsscenario 
 Een unieke combinatie van falende en niet-falende ringdelen die leidt tot de 

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

den 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 VNK2 traceerbaar is. 

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

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

 
Piping 
 Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming 

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

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

 
Reststerkte 
 Reststerkte is een verzamelbegrip voor de resterende sterkte van de dijk 

nadat een initiërend faalmechanisme is opgetreden. In VNK2 wordt er bij 
het faalmechanisme beschadiging bekleding en erosie dijklichaam met 
verschillende reststerktemodellen gerekend. Hiermee wordt de kans op het 
ontstaan van een bres berekend nadat de bekleding is beschadigd. Bij het 
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan ook de sterkte van de 
dijk nadat de eerste afschuiving heeft plaatsgevonden worden 
meegenomen in de faalkansberekening. 

 
Ringdeel 
 Een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen signifi-

cante 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 van een stochast 
 De gemiddelde waarde van een stochast; het eerste moment van de 

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

wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een 
schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel 
onder als boven water liggen. 

 
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 waterkeringen dijkring 46 

In Tabel 7 is voor de dijken aangegeven welke vakgrenzen zijn gedefinieerd. Per vak is 
aangegeven tot welk ringdeel het behoort. Voor de aanduiding van de vakgrenzen voor 
de dijken is de nummering van de dijkpalen/hectormetrering aangehouden. Zoals deze 
ook door het waterschap wordt gehanteerd. De vier onderscheiden dijkvakken zijn op 
kaart weergegeven in Figuur 23. 
 

Dijkvak Hectometrering (hm) Lengte 

46_hm00.0-hm03.0 00.0–03.0 0,3 

46_hm03.0-hm25.7 03.0–25.7 2,3 

46_hm25.7-hm42.0 25.7–42.0 1,6 

46_hm42.0-hm72.8 42.0–72.8 3,1 

Totaal  7,3 

Tabel 7: Vakindeling dijken, aanduiding vakgrenzen op basis van hectometrering 

 

 
Figuur 23: Overzicht dijkvakgrenzen dijkring 46  

46_hm42.0-hm72.8 

46_hm25.7-hm42.0 

46_hm03.0-hm25.7 

46_hm00.0-hm03.0 
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In de primaire waterkering van dijkring 46 bevinden zich 15 functionerende duikers 
Tabel 8. De locatie van de duikers is op kaart weergegeven in Figuur 24.  

# Naam Dijkpaal 

(hm) 

Drempel 

hoogte (NAP) 

Afmetingen Jaar van 

aanleg 

Afmeting 

kwelschermen 

Afsluitmiddel 

1 Duiker 

Gooyergracht  

hm0,6  b.o.b.–0,85m L = 50m 

B = 2,5m 

H = 1,5m 

1976 Onbekend handmatig 

bediende 

spindel schuif 

2 Duiker  

1e Molensloot  

hm8,0 b.o.b.–0,95m L = 31,75m 

B = 0,5m 

H = 0,6m 

1923 

Afsluiter 

2006 

vert.: aanname 4x2m 

hor.: aanname 2,5m 

handbediende 

afsluiter 

3 Duiker  

2e Molensloot  

hm16,2  b.o.b.–1.5m L = 20,4m 

B = 1,5m  

H = 1,5m 

1977 

Afsluiter 

2006 

Geen handbediende 

afsluiter 

4 Duiker  

3e Molensloot  

hm23  b.o.b.–0,86m L = 30,3m  

B = 0,5m  

H = 0,6m 

1923 

Afsluiter 

2006 

vert.: aanname 4x2m 

hor.: aanname 2,5m 

handbediende 

afsluiter 

5 Duiker  

Meentweg 1  

hm30,4 b.o.b.–0,7m L = 21,75m 

B = 0,3m  

H = 0,33m 

1920? 

Afsluiter 

2006 

vert.: aanname 4x2m 

hor.: aanname 2,5m 

handbediende 

afsluiter 

6 Duiker  

Meentweg 2  

hm31,9  b.o.b.–0,66m L = 20,8m 

B = 0,4m  

H = 0,25m 

1920? 

Afsluiter 

2006 

vert.: aanname 4x2m 

hor.: aanname 2,5m 

handbediende 

afsluiter 

7 Duiker Zuidelijke 

Wendwetering 

hm33,9  –1.47m L= 110m  

Ø 0,8 m 

1972 vert.: 5m  

hor.: 3m 

afsluiter 

8 Duiker 

Eemnesservaart 

hm37,6  Onbekend L = 100m  

Ø 1m 

1885  

2001 

Onbekend handmatig 

bediende 

spindel schuif 

9 Duiker Bijster 

Stammesloot  

hm41,5  –0,6m L = 27,6m  

Ø 0,3m 

1962 Geen afsluitklep 

10 Duiker 

Wakkerendijk 1 

hm45,4  b.o.b.–0,6m L = 20,9-40m 

B = 0,37m  

H = 0,25m 

Onbekend 

Afsluiter 

2006 

vert.: aanname 4x2m 

hor.: aanname 2,5m 

handbediende 

afsluiter 

11 Duiker 

Wakkerendijk 2  

hm48,8  b.o.b.–0,54m L = 27,7m  

Ø 0,3m 

Onbekend 

Afsluiter 

2006 

Geen handbediende 

afsluiter 

12 Duiker 

Wakkerendijk 3  

hm52,2  b.o.b.–1,4m L = 30m  

Ø 0,71m 

1992 

Afsluiter 

2006 

Geen handbediende 

spindel schuif 

13 Duiker 

Wakkerendijk 4  

hm54,9  b.o.b.–0,64m L = 23,7m  

Ø 0,5m  

Onbekend 

Afsluiter 

2006 

Geen handbediende 

spindel schuif 

14 Duiker 

Wakkerendijk 5  

hm60,1  b.o.b.–0,67m L = 77m  

B = 0,35m  

H = 0,2m 

Onbekend 

Afsluiter 

2006 

Geen  handbediende 

afsluiter 

15 Duiker 

Hoofdwatergang 

30  

hm62,8  b.o.b.–1,60m L = 38m  

B = 2,5m  

H = 1,0m 

1976 Geen Spindelschuif 

HCW 

Tabel 8: Waterkerende kunstwerken in dijkring 46 [5] 
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Figuur 24: Locatie kunstwerken dijkring 46 (nummering conform nummering Tabel 8)  
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Bijlage D Faalmechanismen 

Faalmechanismen dijken 
Bij de bepaling van de faalkans van de dijken worden in VNK2 de volgende faalmecha-
nismen beschouwd (zie ook Figuur 25): 
• 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 golf-
overslag. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van 
langdurig hoge waterstanden instabiel wordt en daarna aan de binnenzijde afschuift of 
opdrijft. 
 
Overloop en golfoverslag 

 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

 

 

Opbarsten en piping 

 

 

Beschadiging bekleding en erosie 

dijklichaam 

 
Figuur 25: Beschouwde faalmechanismen dijken. 

Opbarsten en piping 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt wegge-
spoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende laag op-
barsten. Vervolgens kunnen zogenaamde ‘pijpen’ ontstaan waardoor het zand weg-
spoelt 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. 
 



 

 

54 

Faalmechanismen kunstwerken 
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden met de 
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 26): 
• 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. 
 
Overslag/overloop 

 

 

Betrouwbaarheid sluiting 

 

 

Onder- en achterloopsheid 

 

 

Sterkte en stabiliteit 

 

 
Figuur 26: Beschouwde faalmechanismen kunstwerken. 

Betrouwbaarheid sluiting 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk doordat grote hoeveelheden water over 
of door het geopende kunstwerk stroomt. De hoeveelheid instromend water tast uit-
eindelijk de stabiliteit van het object dan wel het achterliggende watersysteem dusda-
nig aan dat sprake is van bresvorming en daarmee grote gevolgen. 
 
Onder- en achterloopsheid 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk doordat de grond achter en onder het 
kunstwerk wegspoelt. Deze vorm van erosie kan uiteindelijk leiden tot instabiliteit en 
vervolgens het bezwijken van het gehele object. Dit kan uiteindelijk leiden tot bres-
vorming in de dijk. 
 
Sterkte en stabiliteit 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt het kunstwerk als gevolg van te grote horizontale be-
lastingen. 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. 
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Bijlage E Niet beschouwde faalmechanismen 

In de paragraaf 3.1.4 is reeds aangegeven welke faalmechanismen weliswaar kunnen 
worden berekend met het VNK2-instrumentarium, maar die voor dijkring 46 om diver-
se redenen niet zinvol zijn om te berekenen. Daarnaast geldt dat een aantal faalme-
chanismen niet met het VNK2-instrumentarium kan worden berekend. Zo worden bin-
nen het project VNK2 onder meer de faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven 
voorland, macrostabiliteit buitenwaarts en microstabiliteit per definitie niet in de faal-
kansberekeningen meegenomen. In deze bijlage worden de effecten van deze faal-
mechanismen op de faalkans van de dijkring kwalitatief beschouwd. Hierbij wordt ook 
stilgestaan bij de resultaten van de wettelijke toetsing van de primaire kering. 
 
Niet berekende faalmechanismen dijken 
In deze paragraaf worden de effecten op de faalkans van de dijkring kwalitatief 
beschouwd van die faalmechanismen voor de dijken die niet kwantitatief kunnen 
worden beschouwd. Het berekenen van deze faalmechanismen is gezien de lokale 
situatie niet mogelijk of niet zinvol. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de toetsresultaten. 
Het betreft de volgende faalmechanismen (Bijlage D): 
• Macrostabiliteit binnenwaarts; 
• Opbarsten en piping; 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 
 
Opbarsten en piping 
Voor het faalmechanisme Opbarsten en piping zijn geen faalkansberekeningen uitge-
voerd. De lokale omstandigheden geven geen aanleiding om dit faalmechanisme te be-
schouwen in de risicoanalyse van dijkring 46. 
 
In de derde wettelijke toetsronde is het faalmechanisme Opbarsten en piping getoetst 
als Piping en Heave (STPH) [9][11][12]. Onder heave wordt het ontstaan van drijfzand 
bij verticaal uittredend grondwater verstaan. Heave kan optreden in situaties waarbij 
een geconcentreerde verticale kwelstroming optreedt, bijvoorbeeld achter een kwel-
scherm aan de binnenzijde van de waterkering. Ook dient sprake te zijn van een klei- 
of zanddijk op een goed doorlatende ondergrond. Er zijn wel situaties in dijkring 46 
waarbij deze bodemtypes voorkomen, maar er komen geen kwelschermen voor in het 
achterland van de dijkring. De verwachting is dan ook dat heave niet kan optreden. 
 
In de tweede wettelijke toetsronde is de dijk in eerste instantie getoetst bij een 
maatgevende hoogwaterstand van NAP+1,1m. Bij de herberekening werd het MHW 
berekend op NAP+0,34m. Onder maatgevende omstandigheden is het verval over de 
dijk dan ook klein. In de tweede toetsronde krijgt de dijk op basis hiervan dan ook het 
oordeel ‘voldoet aan de norm’. Door een verlaging van de MHW wordt de situatie 
gunstiger. In de derde toetsronde zijn de resultaten van de vorige toets overgenomen 
[9]. Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme Opbarsten 
en piping geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het 
overstromingsrisico van dijkring 46. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
Voor het faalmechanisme Macrostabiliteit binnenwaarts zijn geen faalkansberekenin-
gen uitgevoerd. De lokale omstandigheden geven geen aanleiding om dit faalmecha-
nisme te beschouwen in de risicoanalyse van dijkring 46. In de derde wettelijke toets-
ronde is dit faalmechanisme getoetst als Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) [9][11] 
[12]. Op basis van de geometrische toets (stap 1 uit het VTV [11]) is gesteld dat de 
dijk voldoende breed is. In de derde toetsronde krijgt de dijk op dit toetsspoor dan ook 
het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’. Op basis hiervan is geconcludeerd dat 
het faalmechanisme Macrostabiliteit binnenwaarts geen significante bijdrage levert aan 
de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 46. 
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Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
Voor het faalmechanisme Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam zijn geen faal-
kansberekeningen uitgevoerd. De lokale omstandigheden geven geen aanleiding om 
dit faalmechanisme te beschouwen in de risicoanalyse van dijkring 46. In de derde 
wettelijke toetsronde (2006-2011) is dit faalmechanisme getoetst als Stabiliteit Bekle-
ding (STBK) [9][11][12]. In toetsing krijgt de dijk op dit toetsspoor het veiligheids-
oordeel ‘voldoet aan de norm’. De waterdiepte bij MHW is ongeveer 0,5 m. In deze 
waterdiepte kunnen alleen kleine golven ontstaan. Tevens is er in het geval van maat-
gevende omstandigheden sprake van aflandige wind. De golfbelastingen zijn dan ook 
klein. Gezien de zeer geringe golfbelasting op de dijk is er geen sprake van golfover-
slag. Ook de golfoploopzone is te verwaarlozen. Op basis van bovenstaande is gecon-
cludeerd dat het faalmechanisme Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam geen 
significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van 
dijkring 46. 
 
Niet berekende faalmechanismen kunstwerken 
De waterkerende kunstwerken zijn alleen kwalitatief beschouwd. Er zijn geen faalkan-
sen berekend voor de kunstwerken. De verwachting is dat deze kunstwerken geen sig-
nificante bijdrage leveren aan de overstromingskans van dijkring 46. Hieronder is dit 
nader toegelicht, waarbij wordt stilgestaan bij de toetsresultaten. Het betreft de vol-
gende faalmechanismen in (Bijlage D): 
• Overslag/overloop 
• Betrouwbaarheid sluiting 
• Onder- en achterloopsheid (piping) 
• Sterkte en stabiliteit 
 
Overslag/overloop 
Alle kunstwerken in de primaire kering van dijkring 46 betreffen duikers, waardoor de 
hoogte ter plaatse van het kunstwerk wordt gevormd door het dijklichaam. Het faal-
mechanisme Overslag/overloop is daardoor niet relevant voor de kunstwerken en 
levert dan ook geen bijdrage aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van 
dijkring 46. 
 
Betrouwbaarheid sluiting 
De betrouwbaarheid van de sluiting van de kunstwerken is niet meegenomen in de 
faalkansbepaling van dijkring 46. Vanwege de beperkte doorsnede van een groot 
aantal duikers en het beperkte verval over deze kunstwerken is geoordeeld dat het 
falen van de sluiting niet leidt tot het falen van de dijkring maar tot lokale 
wateroverlast binnendijks.  
 
Omdat binnen het project VNK2 wordt gekeken naar het overstromingsrisico worden 
alleen de faalkansen meegenomen die daadwerkelijk tot een bres leiden. Aangezien dit 
voor Betrouwbaarheid Sluiting niet het geval is, is geen faalkansberekening 
uitgevoerd. 
 
Onder- en achterloopsheid (piping) 
Het faalmechanisme Onder- en achterloopsheid is in de derde wettelijke toetsronde 
(2006-2011) getoetst als piping en heave (STPH). In de derde toetsronde krijgen de 
duikers op dit toetsspoor het oordeel ‘voldoet aan de norm’ [10][11][12]. De duikers 
liggen in een dijk waarover een klein verval staat onder maatgevende omstandighe-
den. De duikers liggen weliswaar laag in de dijk, maar zorgen niet voor een zodanige 
verkorting van de kwelweglengte dat er een gevaar voor piping en heave ontstaat. Op 
basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme Onder- en achter-
loopsheid geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstro-
mingsrisico van dijkring 46. Daarnaast zijn van de duikers weinig tot geen gegevens 
bekend over de fundatie en eventuele kwelschermen. Een faalkansberekening op dit 
faalmechanisme is dan ook weinig zinvol. 
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Sterkte en stabiliteit 
Het faalmechanisme Sterkte en stabiliteit is in de derde wettelijke toetsronde (2006-
2011) getoetst als stabiliteit van constructie en grondlichaam (STCG). De duikers wor-
den onder normale omstandigheden ongeveer even zwaar belast als in een situatie 
met MHW. Aangezien de duikers goed functioneren is het veiligheidsoordeel voor dit 
toetsspoor ‘voldoet aan de norm’ [10][11][12]. 
 
Van diverse duikers is vastgesteld dat deze in slechte staat verkeren [15]. Dit betreft 
dan met name constructieve sterkte van de duiker. Gedurende het project VNK2 heeft 
het waterschap deze duikers gereviseerd of dichtgeschuimd en bestaat er geen 
instortingsgevaar van de duikers meer. Tevens kan gesteld worden dat het effect van 
het instorten van een duiker zorgt voor een lokale kruinverlaging. Gezien de grote 
overhoogte van het dijklichaam is deze kruinverlaging naar verwachting geen 
probleem vanuit het oogpunt van overstromingsrisico. Ook de constructieve sterkte 
van de afsluitmiddelen wordt niet nader beschouwd vanwege het kleine verval over de 
keermiddelen bij MHW.  
 
Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het faalmechanisme Sterkte en 
stabiliteit geen significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het 
overstromingsrisico van dijkring 46.  
 
Niet beschouwde faalmechanismen 
Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden doorgere-
kend. Zo worden onder meer de faalmechanismen zettingsvloeiing, afschuiven voor-
land, 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 (STBI) 
• Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU) 
• Stabiliteit voorland (STVL) 
• Bijzondere waterkerende constructies (BWC) 
• Niet waterkerende objecten (NWO) 
 
Microstabiliteit (STMI) 
Microstabiliteit is in de tweede toetsronde (2001-2006) over grote delen van de kering 
als onvoldoende beoordeeld. De dijk is toen getoetst bij een MHW van NAP+1,1m. In 
de derde toetsronde (2006-2011) is echter getoetst met een MHW van NAP+0,34m. 
De waterhoogte is zodanig, dat er vaak een negatief kerende hoogte optreedt ten op-
zichte van het maaiveld achter de dijk. Met andere woorden, het maaiveld achter de 
dijk is hoger dan het MHW. Microstabiliteit is in het geval van een negatief kerende 
hoogte geen probleem, omdat de freatische lijn van de grondwaterstand in de dijk niet 
hoog op loopt en niet op het binnentalud uittreedt. Voor dit toetsspoor is voor alle on-
derzochte trajecten de score voldoende toegekend [9][11][12]. Op basis hiervan is ge-
concludeerd dat het toetsspoor Microstabiliteit geen significante bijdrage levert aan de 
overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 46. 
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Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU) 
Afschuiven van het buitentalud treedt alleen op bij snel dalende waterstanden. De 
hoogte van de maatgevende waterstand is reeds beperkt, waardoor een (dalende) wa-
terstand weinig invloed zal hebben op freatische lijnen in de dijk. In de derde toetsron-
de is daarnaast geconcludeerd dat als gevolg van de geometrie van de dijk (breed en 
hoog) en de eerder genoemde geringe hoogte van het MHW (maximaal enkele deci-
meters water tegen de dijk) de waterkering voldoet aan de eisen [9][11][12]. Op basis 
hiervan is geconcludeerd dat het faalmechanisme Macrostabiliteit buitenwaarts geen 
significante bijdrage levert aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van 
dijkring 46. 
 
Stabiliteit voorland (STVL) 
Binnen het faalmechanisme Stabiliteit voorland wordt gekeken naar de deelfaalmecha-
nismen 'afschuiven' en 'zettingsvloeiing'. Dijkring 46 kent met de Eemnesserpolder een 
lang en relatief hoog voorland. Op basis daarvan krijgt de dijk op dit toetsspoor in de 
derde toetsronde het veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ [9][11][12]. Gezien het 
aanwezige voorland is geconcludeerd dat het faalmechanisme Stabiliteit Voorland geen 
significante bijdrage levert aan het overstromingsrisico voor dijkring 46. 
 
Bijzondere waterkerende constructies (BWC) 
In de waterkering van dijkring 46 zijn geen bijzonder waterkerende constructies be-
kend. Deze hebben dan ook geen bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 46. 
 
Niet waterkerende objecten (NWO) 
De niet waterkerende objecten (NWO) in en op de primaire waterkeringen van dijkring 
46 betreffen bebouwing, begroeiing en kabels & leidingen. De niet waterkerende ob-
jecten bebouwing en begroeiing worden gezien als elementen die weinig tot geen in-
vloed hebben op het waterkerend vermogen van de waterkering. Voor kabels en leidin-
gen geldt dat deze wel degelijk invloed kunnen hebben op het waterkerend vermogen 
van de waterkering. Kabels en leidingen in en direct rondom de primaire kering dienen 
met ontheffing te worden aangelegd, waarbij met berekeningen en tekeningen is aan-
getoond dat het NWO voldoet aan de huidige constructieve eisen en actuele toets-
waterstanden. Of dit ook werkelijk het geval is voor de bekende leidingen is onduide-
lijk. Wel geldt dat in de derde toetsronde de niet-waterkerende objecten het veilig-
heidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ hebben gekregen [9][11][12]. Voor de niet water-
kerende objecten (begroeiing, bebouwing en kabels & leidingen) wordt op basis hier-
van dan ook geen significante bijdrage aan het overstromingsrisico van dijkring 46 
verwacht. 
 
Conclusie 
Op basis van de resultaten van de derde toetsronde wordt ingeschat dat de faalmecha-
nismen die niet zijn opgenomen in PC-Ring geen significante bijdrage zullen leveren 
aan de overstromingskans en het overstromingsrisico van dijkring 46. Dit komt voor-
namelijk doordat de faalkans van de kering op deze mechanismen verwaarloosbaar 
klein wordt geacht als gevolg van enerzijds een maatgevend hoogwater met een be-
perkte hoogte en anderzijds door de aanwezigheid van een hoge en brede dijk. 
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Bijlage F Overzicht resultaten derde toetsronde 

De onderstaande tekst en figuren zijn overgenomen uit de rapportage Toetsing 
Primaire Waterkeringen dijkring 45 en 46 Derde toetsronde 2006-2011 [8] en de 
onderliggende toetsrapporten [9][10]. 
 
Veiligheidsoordeel 
Het veiligheidsoordeel voor de 8,7 km waterkering en de 21 kunstwerken van dijkring-
gebied 46 is ‘voldoet aan de norm’. Ook de niet-waterkerende objecten hebben het 
veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’. Van deze objecten is de verdeling als volgt:  
-‐ bebouwing: 75 panden met veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ 
-‐ leidingen: 9 leidingen met veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’  
-‐ begroeiing: niet gespecificeerd aantal met veiligheidsoordeel ‘voldoet aan de norm’ 
 
Het veiligheidsoordeel voor dijkring 46 is per dijkvak samengevat in Tabel 9 en in 
Figuur 27 (dijken) en Figuur 28 (kunstwerken). 
 

Dijkvak Hectometrering 

 

[hm] 

Dijkvak 

lengte 

[km] 

Toets 

lengte 

[km] 

Voldoet 

aan de 

norm 

Voldoet 

niet aan 

de norm 

Nader 

onderzoek 

nodig 

Grondlichaam A27 00,0 – 14,2 1,4 1,4 1,4 - - 

Meentdijk 14,2 – 17,2 0,3 0,3 0,3 - - 

Wakkerendijk 17,2 – 76,3 5,9 5,9 5,9 - - 

Wakkerendijk (N221) 76,3 – 87,0 1,1 1,1 1,1 - - 

Totaal  8,7 8,7 8,7 - - 

Tabel 9: Veiligheidsoordeel per dijkvak voor dijkring 46. 

 
Figuur 27: Veiligheidsoordeel dijken dijkring 46. 
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Figuur 28: Veiligheidsoordeel kunstwerken dijkring 46. 
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Bijlage G Overstromingsrisico’s 

Dijkring overstromings 
kans 

(per jaar) 

economisch 
risico 

(M€/jaar) 

slachtoffer 
risico 

(aantal/jaar) 

46 Eempolder 1/85.000 0,00266 0,000058 

8 Flevoland 1/550 16,6 0,72 

45 Gelderse Vallei 1/100 83,0 1,9 

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 0,5 

43 Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden >1/100 246,1 5,2 

44 Kromme Rijn 1/200 31,0 0,57 

50 Zutphen 1/260 3,1 0,08 

51 Gorssel 1/270 0,22 0,002 

52 Oost-Veluwe >1/100 9,0 0,13 

14 Zuid-Holland 1/16.000 0,3 0,1 

Tabel 10: Overstromingskansen en –risico’s voor diverse dijkringen in Nederland 
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Bijlage H Colofon 
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