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Voorwoord 

Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) analyseert voor 58 dijkringgebieden 
het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers. In 
dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor 
de categorie a-keringen van dijkringgebied 13B, Marken. Het detailniveau van de 
analyses is afgestemd op de primaire doelstelling van VNK2: het verschaffen van een 
beeld van het overstromingsrisico. 
 
Hoewel dit rapport een beeld geeft van de veiligheid van dijkringgebied 13B, dient het 
niet te worden verward met een toetsrapport in het kader van de Waterwet. De in 
VNK2 berekende overstromingskansen laten zich niet zonder meer vergelijken met de 
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire 
keringen veilig moeten kunnen keren. 
 
Bij het tot stand komen van de resultaten spelen de provincies en de beheerders een 
belangrijke rol. De provincie Noord-Holland heeft de overstromingsberekeningen 
uitgevoerd, die ten grondslag liggen aan de berekende gevolgen van de 
overstromingsscenario’s. De beheerders hebben een essentiële bijdrage geleverd door 
gegevens ter beschikking te stellen en de plausibiliteit van de opgestelde (alternatieve) 
schematisaties te bespreken. De uitgevoerde analyses zijn zowel intern als extern 
getoetst. Ten slotte heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) de kwaliteit 
van de analyses en rapportages steekproefsgewijs gecontroleerd. 
 
Met de inzichten van VNK2 kunnen gericht maatregelen worden getroffen om 
Nederland kostenefficiënt te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de 
resultaten kunnen voorstellen voor maatregelen in de meerlaagsveiligheid onderling 
worden afgewogen, kunnen versterkingsmaatregelen uit het 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
overstromingskansen te berekenen. Door het combineren van doorbraakkansen,
overstromingswijzen en gegevens omtrent bewoning en bedrijvigheid (de gevolgen),
kan een beeld worden gegeven van het overstromingsrisico. Met een goed beeld van
het overstromingsrisico en de effectiviteit van maatregelen kunnen beter onderbouwde
keuzes worden gemaakt ten aanzien van investeringen in waterveiligheid.

Voor u ligt de rapportage van de analyse van dijkringgebied 13B, Marken.

Dijkring 13B, Marken
Dijkring 13B is voormalig eiland Marken, zie Figuur 1 en Figuur 2. Het is nu verbonden
via een autoweg met het vasteland van Noord-Holland, Marken is onderdeel van de
gemeente Waterland. De omtrek van de primaire waterkering is 8,6 kilometer. Het
gebied is ongeveer 370 hectare groot en bevat naast een aantal woonkernen
voornamelijk grasland. Er wonen ongeveer 1800 mensen op Marken. De primaire
waterkering beschermt Marken voor het buitenwater van het Markermeer. De primaire
waterkering bestaat uit drie trajecten, de West-, Zuid- en Noordkade. Marken, het
aanzicht van Marken en enkele bijzondere plekken worden gezien als cultuur historisch
belangrijke objecten. De Rozewerf, die beschermd wordt door 12 ijsbrekers, ook wel
de 12 apostelen genoemd is zo een bijzonder cultuur historische plek. Andere
bijzonder plekken zijn de verschillende werven, de Haven van Marken en de
vuurtoren: het Paard van Marken.

Figuur 1: Dijkring 13B, Marken
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Figuur 2: Dijkring 13B, Marken, Topografie

Resultaten
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een
dijkringgebied. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de
toetsing in het kader van de Waterwet. De in VNK2 berekende overstromingskansen
laten zich niet zonder meer vergelijken met de wettelijk vastgelegde
overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire keringen veilig moeten
kunnen keren (zie paragraaf 1.3). VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans
van het dijkringgebied. Een ander verschil met de toetsing is dat in VNK2 ook de
economische schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in
beeld worden gebracht.

Overstromingskans
De berekende overstromingskans voor de categorie a-kering van dijkring 13B is groter
dan 1/100 per jaar. Dit is de kans dat zich ergens in het dijkringgebied een
overstroming voordoet als gevolg van een dijkdoorbraak. Enkele zwakke dijkvakken in
de primaire waterkering zijn bepalend voor deze overstromingskans. De grootste
faalkansen zijn berekend langs de Zuidkade, vanaf de plek waar de provinciale weg
aansluit op het Eiland Marken (scheiding tussen dijkvak 3 en 4) tot aan het Paard van
Marken (scheiding tussen dijkvak 12 en 13). Voor de Noord- en Westkade gelden
kleine faalkansen ten opzichte van de Zuidkade. De grootste bijdrage aan de
overstromingskans wordt geleverd door het faalmechanisme overloop en golfoverslag.
De faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam hebben een kleinere bijdrage. De bijdrage van het faalmechanisme
opbarsten en piping is verwaarloosbaar klein voor de overstromingskans van dijkring
13B. In Figuur 3 is de faalkans per dijkvak gegeven. De grootste faalkansen zijn rood
gekleurd en hoe kleiner de faalkans hoe donkerder groen de kleur.
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Figuur 3: Faalkans per dijkvak

Overstromingsrisico
De verwachtingswaarde van de economische schade en het aantal slachtoffers
bedragen respectievelijk 0,52 miljoen euro per jaar en 0,014 per jaar. Figuur 4 toont
het lokaal individueel risico (LIR) voor dijkring 13B. Het overgrote deel (rood) is groter
dan 1/100.000 per jaar (10-5). Het LIR ligt tussen 10-6 en 10-4 per jaar. Bij een
gedeelte van de bebouwing is het LIR kleiner dan 10-5 per jaar vanwege de hoge
ligging.

De grootste economische schade bij de beschouwde scenario’s bedraagt circa 55
miljoen euro, het grootste aantal slachtoffers circa 5. De gemiddelde economische
schade per overstroming bedraagt 37 miljoen euro en het gemiddelde aantal
slachtoffers is 1.
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Figuur 4: Lokaal individueel risico (LIR) dijkring 13B

Verbetering tot LIR kleiner dan 10-5
Indien dijkvak 10 verbeterd wordt (490 meter) voor het faalmechanisme overloop en
golfoverslag dan gaat de overstromingskans van >1/100 per jaar naar 1/189 per jaar.
Het lokaal individueel risico (LIR) wordt hiermee verlaagd tot overal kleiner dan 10-5

per jaar. De verwachtingswaarde van de economische schade en het aantal
slachtoffers halveert bijna ten opzichte van de huidige situatie.

Verbetering tot economische optimale overstromingskans (Deltaprogramma Veiligheid)
In 2013 is opnieuw de economisch optimale overstromingskans bepaald binnen het
Deelprogramma Veiligheid (DPV) van het Deltaprogramma [ref 20]. In de analyse, om
te komen tot een overstromingskans kleiner dan de economische optimale
overstromingskans, zijn niet de maatregelen meegenomen in het kader van het
HWBP2. Reden is dat de versterkingsplannen nog niet definitief zijn en omdat het
huidige versterkingsplan is stilgelegd om te kijken naar de mogelijkheden van
meerlaagsveiligheid (MLV) voor Marken. Om te komen tot de economische optimale
overstromingskans van 1/300 per jaar voor Marken moeten er 2 dijkvakken (dijkvak
10 en 7; 940 meter) versterkt worden op het faalmechanisme overloop en
golfoverslag. Om te komen tot een economische optimale overstromingskans van
1/1.000 per jaar moeten er 3 dijkvakken (10, 7 en 12; 1,4 kilometer) versterkt
worden op het faalmechanisme overloop en golfoverslag.

Indien de overstromingskans, na het versterken van 2 dijkvakken, kleiner is dan 1/300
per jaar dan is de verwachtingswaarde van economische schade en het aantal
slachtoffers afgenomen tot respectievelijk 15,5% en 18,6% van de huidige situatie.
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Verbeteringen in het kader van HWBP2 
In de tweede en derde landelijke toetsronde zijn verschillende trajecten van de 
primaire waterkeringen onvoldoende bevonden. Dit betekent dat ze niet voldoen aan 
de geldende veiligheidsnorm. De strekkingen die versterkt moeten worden liggen langs 
de Zuid- en Westkade. Indien het gehele traject, 5,1 kilometer dijk, [ref 10] wat niet 
voldoet aan de huidige overschrijdingskans van 1/1.250 per jaar integraal versterkt 
wordt dan is de overstromingskans van dijkringgebied 13B 1/7.000 per jaar. Zowel de 
verwachtingswaarde van het economisch als het slachtofferrisico is in dat geval 
afgenomen tot ongeveer 1% van de het oorspronkelijke risico. Het lokaal individueel 
risico neemt sterk af en is overal kleiner dan 10-5 per jaar. 
 
In de huidige situatie, waarbij dijkvak 1 tot en met 12 (Westkade vanaf de zuidkant 
van de Haven tot aan het Paard van Marken op de oostpunt) en dijkvak 19 en 20 
(delen van de Westkade ten noorden van de haven) versterkt moeten worden gaat het 
voornamelijk om een verzwakte bekleding, onvoldoende hoogte en onvoldoende 
stabiliteit tegen macrostabiliteit binnenwaarts. Extra onderzoek naar de werkelijke 
stabiliteit kan resulteren in vernieuwde, maar niet per definitie positievere, inzichten. 
De berekende faalkansen voor macrostabiliteit binnenwaarts tonen niet direct de 
noodzaak tot dijkversterkingen. Meer aandacht aan beheer en onderhoud van de 
bekleding van de waterkering heeft al een positieve invloed hebben op de huidige 
veiligheidsstaat. De gevoeligheidsanalyse waarbij de huidige graskwaliteit verbeterd 
wordt toont ook aan dat dit bijdraagt aan een kleinere overstromingskans. 
 
Aanbevelingen 
De uitgevoerde analyses van VNK2 leveren inzicht in het huidige risico en effectieve 
manieren om het risico te reduceren. Op basis van de resultaten van de huidige 
analyse wordt het volgende aanbevolen: 
 

• Een aantal dijkvakken heeft een grote faalkans op overloop en golfoverslag. 
Deze dijkvakken zijn maatgevend voor het overstromingsrisico van dijkring 
13B. Lokaal, en gelaagd ophogen, kan al resulteren in een reductie van het 
overstromingsrisico. Daarbij moet wel gelet worden op de manier van 
ophogen. De Zuidkade is sterk gevoelig voor zettingen. Het periodiek verhogen 
in plaats van één keer voor 50 jaar heeft de voorkeur om de versterking een 
langere levensduur te geven. 

 
• De grasbekleding op de West- en Zuidkade is van een slechte kwaliteit. De 

graskwaliteit van het binnentalud is één van bepalende parameter voor de 
sterkte tegen erosie van het dijklichaam bij golfoverslag. Indien de 
graskwaliteit, bijvoorbeeld door verbeterd beheer en onderhoud en andere 
grassoorten, verbeterd wordt dan heeft een positief effect op de faalkans voor 
het faalmechanisme overloop en golfoverslag. 
 

• In de tweede en derde toetsronde zijn strekkingen afgekeurd op 
macrostabiliteit binnenwaarts. Als gevolg van deze resultaten is aanvullend 
(grond)onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit aanvullend onderzoek 
tonen nog steeds aan dat bepaalde strekkingen niet voldoen aan de 
veiligheidsnorm. De resultaten van VNK2 tonen een relatief kleine faalkans 
voor dit faalmechanisme. Extra onderzoek naar macrostabiliteit binnenwaarts 
moet meer inzicht bieden. Bijvoorbeeld op het effect van dijken op veen voor 
het eiland Marken en de Markermeerdijken. De verschillen in grondopbouw en 
het effect van de geometrie op de stabiliteit. 
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Technische samenvatting 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de risicoanalyse die is verricht voor 
dijkringgebied 13B, Marken. In het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 
(VNK2). In deze technische samenvatting worden de berekeningsresultaten besproken 
en wordt op hoofdlijnen beschreven op welke uitgangspunten en aannamen deze 
resultaten berusten. De analyse door VNK2 omvat de volgende stappen: 
 
De schematisatie van de dijkring 
De primaire waterkering van dijkringgebied 13B bestaat uit een aaneengesloten stelsel 
van dijken en kunstwerken. Een overzicht van de vakindeling voor en de kunstwerken 
in de categorie a-kering is gegeven in Tabel 1. 
 
Tabel 1: De vakindeling van dijkring 13B, Marken. 

Dijken Totale lengte [km] 8,6 

Aantal dijkvakken 22 

Gemiddelde lengte dijkvak [m] 390 

Kunstwerken Totaal aantal kunstwerken 2 

 Aantal beschouwde kunstwerken 0 

 
Dijkring 13B is voormalig eiland Marken. Inmiddels is Marken via een provinciale weg 
verbonden met de rest van Noord-Holland. De primaire waterkering is 8,6 kilometer 
lang. Er zijn 3 trajecten te onderscheiden, de West-, Zuid en Noordkade. De primaire 
waterkering beschermt Marken tegen het Markermeer. De geldende normfrequentie 
volgende de Waterwet is 1/1.250 per jaar. Dit is de kans op een overschrijding van de 
waterstand die veilig gekeerd moet worden door de waterkering. 
 
De berekening van faalkansen 
Alle geschematiseerde dijkvakken zijn beschouwd. Er bevinden zich in de primaire 
waterkeringen 2 kunstwerken. Het gemaal, in de Zuidkade vlakbij de Rozewerf, is 
geconcludeerd dat op basis van de beschikbare informatie het niet aannemelijk is dat 
deze een maatgevende bijdrage zal leveren voor de overstromingskans. Van de 
inlaatsluis, bij de Haven van Marken, is te weinig informatie beschikbaar om een goede 
beschouwing te maken. 
 
Indien op voorhand kan worden aangegeven dat de kans van optreden van een 
faalmechanisme op een bepaalde locatie verwaarloosbaar is, dan is voor het bewuste 
vak en faalmechanisme geen faalkans berekend. Een overzicht van de voor de 
berekening van de overstromingskans beschouwde faalmechanismen voor de 
dijkvakken is opgenomen in Tabel 2 
 
Tabel 2: ·Beschouwde faalmechanismen en het aantal nader beschouwde vakken / kunstwerken. 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme Aantal vakken en 
kunstwerken 

Dijken Overloop en golfoverslag 22 

Opbarsten en piping 3 

Macrostabiliteit binnenwaarts 3 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 5 

 
De berekende overstromingskans voor dijkring 13B is groter dan 1/100 per jaar. 
Enkele zwakke dijkvakken, met een grote faalkans, zijn bepalend voor de 
overstromingskans. Deze zwakke dijkvakken liggen in de Zuidkade. Voor de Noord- en 
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Westkade gelden relatief kleine berekende faalkansen. In Tabel 3 zijn de faalkansen 
per faalmechanisme gegeven. De overstromingskans van dijkring 13B wordt bepaald 
door het faalmechanisme overloop en golfoverslag. De faalkansbijdrage van 
macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam zijn 
beperkt. De faalkansbijdrage van het faalmechanisme opbarsten en piping is 
verwaarloosbaar klein. 
 
Tabel 3: ·Berekende faalkansen per faalmechanisme 

Type 
waterkering 

Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Dijk Overloop en golfoverslag >1/100 

Opbarsten en piping  <1/1.000.000 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/6.300 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/4.200 

Overstromingskans >1/100 

 
De berekening van scenariokansen 
Bij het berekenen van de scenariokansen is uitgegaan van 2 ringdelen. Ringdeel 1 
(RD01, bruine lijn) omvat bijna de gehele dijkring. Ringdeel 2 (RD02, blauwe lijn) 
heeft alleen betrekking op de Haven van Marken en de twee omliggende dijkvakken. 
De reden hiervan is tweeledig: 

• Bij een overstroming met een waterstand 1 decimeringshoogte onder het 
toetspeil is de uiteindelijke schade bij ringdeel 2 stukken lager dan bij ringdeel 
1. 

• Indien er een overstroming plaatsvindt vanuit de Haven dan duurt het langer 
voordat het gehele eiland overstroomt. 

• Het eiland fungeert bijna als een bakje. De overstromingsberekeningen laten 
zien dat een overstroming op bijna het hele eiland effect heeft. (zie hoofdstuk 
4) 

 
Een ringdeel is een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van de bres geen 
significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende schade. 
Tevens is aangenomen dat de hydraulische belasting (waterstanden, golven) niet 
afneemt tijdens een doorbraak. In Figuur 5 is een overzicht opgenomen van de ligging 
van de twee ringdelen. 
 
Naast de twee scenario’s met enkelvoudige doorbraken is er ook één scenario 
gedefinieerd waarbij zowel ringdeel 1 en 2 tegelijk falen. De bijdrage van scenario 1 is 
het grootste 99,1% van de 100,1%. De bijdrage van scenario 2 en de meervoudige 
doorbraak zijn respectievelijk 0,2% en 0,9%. 
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Figuur 5: Ringdelen dijkring 13B, Marken

De berekening van de gevolgen
Per breslocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende
belastingcondities: toetspeil (tp), toetspeil minus één decimeringshoogte (tp-1d) en
toetspeil plus één en twee keer de decimeringshoogte (tp+1d en tp+2d). In de
overstromingsberekeningen is uitgegaan van de standzekerheid van de regionale
keringen en lijnvormige elementen (zoals hoger gelegen wegen en spoorlijnen). De
gevolgen zijn berekend met HIS-SSM. Ten aanzien van de bevolkingsgegevens en
schadegegevens is uitgegaan van de situatie in het jaar 2000, respectievelijk het jaar
2006.

Voor de meervoudige doorbraken zijn de overstromingskenmerken (waterdiepte,
stroomsnelheid, stijgsnelheid) berekend op basis van de overstromingsberekeningen
voor de enkelvoudige doorbraken.

De grootste economische schade bij de beschouwde scenario’s bedraagt 55 miljoen
euro, het grootste aantal slachtoffers circa 5. De gemiddelde economische schade per
overstroming is ongeveer 0,5 miljoen euro, het gemiddeld aantal slachtoffers is circa
1.

Het combineren van de scenariokansen en de gevolgen
De koppeling van de scenariokansen en gevolgen is gebeurd op basis van de
overschrijdingskans van de waterstand. De overstromingsberekening die geselecteerd
is hoort bij het eerstvolgende, kleinere, overschrijdingskans van de waterstand. Omdat
de eerstvolgende, kleinere, overschrijdingskans van de waterstand gebruikt wordt is
de faalkans altijd kleiner dan de overschrijdingskans van de waterstand. Dus houdt in
dat deze wijze van koppelen tot een conservatieve koppeling leidt. De
overstromingsberekeningen zijn gemaakt bij een overschrijdingskans van de
waterstand die gelijk is aan het toetspeil (TP) en toetspeil plus of min een
decimeringshoogte (D) en bij het toetspeil plus twee decimeringshoogten. Kortweg
aangeduid zijn doorbraken bij de volgende overschrijdingskansen doorgerekend: TP-
1D, TP, TP+1D en TP+2D.
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Ringdeel 1 (1/72 per jaar) is gekoppeld aan TP-1D, ringdeel 2 (1/41.000 per jaar) is
gekoppeld aan TP+2D het scenario met de combinatie van ringdeel 1 en 2 (1/8.400
per jaar) is gekoppeld aan de TP+1D berekening van zowel ringdeel 1 als ringdeel 2.

De berekening van het overstromingsrisico
De verwachtingswaarde van de economische schade en het aantal slachtoffers
bedragen respectievelijk 0,5 miljoen euro per jaar en 0,013 slachtoffers per jaar.

Het lokaal individueel risico (LIR) ligt tussen 10-6 en 10-4 per jaar. In de bewoonde
gebieden is het lokaal individueel risico bijna, maar niet op alle bewoonde plekken,
overal kleiner dan 10-5 per jaar. Dit is te verklaren doordat sommige gedeelte van het
bebouwde gebied hoger liggen.

Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt het effect van evacuatie meegenomen. In
Figuur 6 is het lokaal individueel risico (LIR) getoond. Het LIR heeft betrekking op de
kans dat een persoon overlijdt als gevolg van een overstroming. Hoeveel mensen er
daadwerkelijk wonen, doet er voor het LIR daarbij niet toe. Voor het groepsrisico
uiteraard weer wel. Het LIR is nabij het dorp lager dan andere plekken op het eiland
als gevolg van de beperktere waterdiepte.

Figuur 6 Lokaal individueel risico

Gevoeligheidsanalyses
Om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de berekende overstromingskansen en
overstromingsrisico’s voor de gehanteerde uitgangspunten zijn gevoeligheidsanalyses
op dijkringniveau uitgevoerd.

De selectie van onderwerpen voor de gevoeligheidsanalyses is het resultaat van
overleg tussen de verschillende betrokkenen (projectbureau VNK, beheerder en
provincie). De volgende gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd:
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Gevoeligheidsanalyses op kansniveau: 
• Overstromingskans afname na HWBP2 
• Overstromingskans afname na verbetermaatregelen gericht op kansen 
• Overstromingskans afname na verbetermaatregelen gericht op economisch 

optimale overstromingskans uit het Deltaprogramma Veiligheid 
• Overstromingskans afname bij variërende graskwaliteit van het binnentalud 

 
Gevoeligheidsanalyses op risiconiveau: 

• Risicoreductie door het reduceren van de faalkansen tot de economische 
optimale overstromingskans per traject 

• Risicoreductie tot een lokaal individueel risico kleiner dan 10-5 per jaar 
 
De belangrijkste conclusies uit de gevoeligheidsanalyses zijn: 
 

• Met een aantal gerichte verbeteringen, aan voornamelijk de Zuidkade, wordt 
snel voldaan aan een aantal geldende veiligheidseisen. Achter elke 
veiligheidseis staat gegeven de lengte in kilometer van de verbeteringen die 
nodig zijn: 

o LIR 10-5 per jaar [0,49 km] 
o Economische optimale overstromingskans is 1/300 per jaar [0,94 km] 
o Economische optimale overstromingskans is 1/1.000 per jaar [1,4 km] 
o Huidige normfrequentie 1/1.250 per jaar [2,0 km] 

• Indien, door verbeterd beheer en onderhoud, de graskwaliteit van het 
binnentalud verbeterd wordt dan resulteert dit in een overstromingskans van 
het dijkringgebied <1/300 per jaar. 

• Indien alle dijkvakken die opgenomen zijn in het HWBP2 programma worden 
verbeterd, waarbij uitgegaan wordt van integrale verbetering en dus een 
verwaarloosbare faalkans voor deze dijkvakken, dan is de berekende 
overstromingskans 1/7.000 per jaar voor dijkring 13B. 

 
Figuur 7 en Figuur 8 tonen respectievelijk de verwachtingswaarde van de economische 
schade in euro’s per hectare per jaar en de verwachtingswaarde van het lokaal 
individueel risico per jaar. In de rechter bovenhoek van elk figuur is de 
overstromingskans van dijkring 13B getoond die correspondeert met Tabel 4. Tabel 5 
toont de effecten van maatregelen op het risico en hoe zich dit verhoudt ten opzichte 
van de huidige situatie. 
 
Tabel 4: Resultaten gevoeligheidsanalyses gericht op het verminderen van het overstromingsrisico 

Aantal 
stappen 

Verbeterd 
faalmechanisme 

Verbeterd dijkvak Overstromingskans 
na verbetering 

(gehele dijkring) 
[per jaar] 

Voldaan aan eis: 

- n.v.t. (uitgangssituatie) 1,39E-02 (>1/100)  

1 Overloop en 
golfoverslag DV10_DP34_025-DP39_000 5,30E-03 (1/189) Lokaal Individueel risico 

kleiner dan 10-5 per jaar 

2 Overloop en 
golfoverslag DV7_DP20_095-DP26_030 1.80E-03 (1/557) Overstromingskans < DPV 

norm 1/300 per jaar 

3 Overloop en 
golfoverslag DV12_DP41_085-DP46_025 8.44E-04 (1/1.185) Overstromingskans < DPV 

norm 1/1.000 per jaar 

4 Overloop en 
golfoverslag DV9_DP28_000-DP34_025 5.99E-04 (1/1.670) 

Overstromingskans 
kleiner dan wettelijke 
norm 1/1.250 per jaar 
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Tabel 5: Overzicht effecten maatregelen op het risico

Dijkverbetering
[km]

Econ. Risico
[% van basis]

Slachtofferrisico
[% van basis]

Faalkans

Basis 0,0 100% 100% >1/100
LIR <10-5 per jaar 0,49 44,6% 53,3% 1/189
Faalkans < economisch optimale
overstromingskans 1/300 per jaar

0,94 15,5% 18,6% 1/557

Faalkans < economisch optimale
overstromingskans 1/1.000 per jaar

1,4 7,8% 10,4% 1/1.185

Faalkans < norm 1/1.250 per jaar 2,0 5,5% 7,1% 1/1.670
HWBP2 5,1 1,0% 1,1% 1/7.000

Figuur 7: De economische schade in euro’s per hectare per jaar.
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Figuur 8: Het lokaal individueel risico per jaar
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart 

Na de watersnoodramp van 1953 werden door de Deltacommissie de fundamenten van 
het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid gelegd. Daarbij werd een nieuwe 
veiligheidsfilosofie geïntroduceerd: de kosten van dijkverzwaring werden voor de 
eerste maal expliciet afgewogen tegen de verlaging van het overstromingsrisico. Ook 
de tweede Deltacommissie (Commissie Veerman) heeft geadviseerd om het 
beschermingsniveau te bepalen op basis van een afweging van de omvang van 
overstromingsrisico’s. Hoewel de beschouwing van de eerste Deltacommissie uitging 
van overstromingskansen en overstromingsrisico’s, konden deze destijds nog niet goed 
worden berekend. Tegenwoordig kan dat wel.  
 
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), tegenwoordig 
Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) genaamd, is in 1992 een 
ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen en 
overstromingsrisico’s mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute. Op basis van 
diverse studies, zoals de Casestudies 1998, ONIN en SPRINT zijn de rekentechnieken 
verder ontwikkeld. Na de PICASO-studie is Veiligheid Nederland in Kaart (VNK1) 
uitgevoerd en zijn wederom verbeteringen in het instrumentarium doorgevoerd. In 
2006 is vervolgens het project VNK2 van start gegaan. VNK2 brengt het 
overstromingsrisico in Nederland in beeld. De inzichten die zij daarbij opdoet zijn van 
grote waarde voor de bescherming van Nederland tegen overstromingen. 
 

1.2 Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart 

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



 

 

16 

 
 

1.3 Overschrijdingskansen en overstromingskansen 

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

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

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

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

 

1.4 Rekenmethode VNK2 

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

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

Stap 2 
Bereken per vak een faalkans voor de 
verschillende faalmechanismen 

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

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

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

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

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

 

Scenario  Scenariokans 
1 Kans1 
2 Kans2 
3 Kans3 
Som Kans 

 

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

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

 

Vak Faalkans per 
faalmechanisme 

Faalkans per 
vak  

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

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

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

Kansenspoor Gevolgenspoor 

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

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

 
 
 

Scenario  Scenariokans x Schade Scenariokans x Slachtoffers 

1 Kans1 x E1 Kans1 x N1 

2 Kans2 x E2 Kans2 x N2 

3 Kans3 x E3 Kans3 x N3 

Som Verwachtingswaarde schade Verwachtingswaarde slachtofferaantal  

 

Ringdeel 1 

Ringdeel 2 

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

Vak 1 
Vak 2 

Vak 3 

Vak 4 
Vak 5 

Scenario 3 

Scenario 1 (zie stap 3) Scenario 2 (zie stap 3) 
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Een dijkring kan worden opgevat als een keten: de schakels worden gevormd door alle 
dijkvakken, duinvakken en kunstwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering 
(Figuur 10). Per vak en kunstwerk wordt gekeken naar de verschillende wijzen waarop 
deze kan falen, d.w.z. zijn waterkerende functie kan verliezen. Deze verschillende 
wijzen van falen worden faalmechanismen genoemd. De overstromingskans wordt 
berekend door het combineren van alle faalkansen per faalmechanisme voor alle dijk-, 
duinvakken en kunstwerken.  
 

 
 

Figuur 10: De dijkring als een keten met verschillende schakels. 
 
Voor een beschrijving van de verschillende faalmechanismen die in de risicoanalyse 
zijn meegenomen wordt verwezen naar paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 wordt een 
toelichting gegeven op de faalmechanismen die niet zijn meegenomen in de analyse, .  
 
Bij de berekening van faalkansen en overstromingskansen spelen onzekerheden een 
centrale rol. Als de belasting op een waterkering groter is dan de sterkte, zal de kering 
bezwijken. Omdat er onzekerheden bestaan ten aanzien van zowel de belastingen als 
de sterkte-eigenschappen van waterkeringen, is het onzeker of een waterkering in een 
gegeven situatie zal bezwijken. Anders gezegd: er is sprake van een kans dat de 
waterkering in dat geval bezwijkt. Onzekerheden ten aanzien van belastingen en 
sterkte-eigenschappen vormen dus de basis van de overstromingskans. Zouden 
onzekerheden niet worden beschouwd dan is de kans dat een kering bezwijkt altijd nul 
of één. 
Op basis van de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en per faalmechanisme kan 
de kans worden berekend dat ergens een vak of kunstwerk faalt en een bres ontstaat.  
 
Een overstroming kan ontstaan door één of meerdere bressen. Om het aantal 
mogelijke combinaties te beperken wordt een “ringdeel” geïntroduceerd. Een ringdeel 
is een deel van de dijkring waarvoor geldt dat de gevolgen vrijwel onafhankelijk zijn 
van de locatie van de bres binnen dat ringdeel. Alle mogelijke combinaties van falende 
en niet falende ringdelen (overstromingsscenario’s) vormen samen de scenarioset. 
Voor elk overstromingsscenario wordt de scenariokans berekend. 
Door sommatie van alle scenariokansen wordt de overstromingskans berekend. Dit is 
de kans dat zich ergens in de dijkring één of meerdere doorbraken voordoen. 
 
Niet elke doorbraak heeft echter dezelfde gevolgen. Om het overstromingsrisico te 
bepalen is het nodig om voor alle mogelijke (combinaties van) doorbraken ook de 
gevolgen te bepalen.  
 
Door provincie Noord-Holland zijn onder begeleiding van VNK2 voor een aantal 
breslocaties en voor verschillende belastingsituaties overstromingsberekeningen 
gemaakt. Per overstromingsberekening zijn de gevolgen berekend in termen van 
economische schade en aantal te verwachten dodelijke slachtoffers. Daarbij zijn ook 
de (on-) mogelijkheden voor evacuatie meegenomen. 
Vervolgens zijn uit het overstromingsverloop van de enkelvoudige doorbraken het 
overstromingsverloop van eventueel meervoudige doorbraken afgeleid. 
Ook voor de meervoudige doorbraken zijn de gevolgen berekend. 
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Door de scenariokansen aan de bijbehorende gevolgen te koppelen kan het 
overstromingsrisico worden berekend. Het overstromingsrisico wordt weergegeven 
door de jaarlijkse verwachtingswaarden van de economische schade en het aantal 
slachtoffers, het groepsrisico (FN-curve), de overschrijdingskans van de schade (FS-
curve), het plaatsgebonden risico (PR) en het lokaal individueel risico (LIR). In 
hoofdstuk 5 wordt nader op deze weergaven van het risico ingegaan. 
 

1.5 Leeswijzer 

De analyse van dijkringgebied 13B is beschreven in dit dijkringrapport. Het 
dijkringrapport is geschreven op basis van het achtergrondrapport dijken [ref 2]. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het dijkringgebied. Dit hoofdstuk gaat onder 
andere in op de inrichting en de hoogteligging, het watersysteem en de ligging van de 
primaire waterkering. Ten slotte wordt de onderverdeling van de dijkvakken besproken 
en wordt een toelichting gegeven op de selectie van de kunstwerken waarvoor in VNK2 
betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd. 
 
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de berekende faalkansen per vak/kunstwerk en 
per faalmechanisme, na een korte toelichting op de beschouwde en niet-beschouwde 
faalmechanismen. De vakken met de grootste faalkansen worden uitgelicht. 
 
Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de uitgevoerde overstromingsberekeningen 
en de daaruit afgeleide gevolgen. Het betreft hier steeds enkelvoudige doorbraken. Per 
doorbraaklocatie zijn overstromingsberekeningen uitgevoerd voor verschillende 
belastingcondities. Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van de 
overstromingsberekeningen, wordt kort ingegaan op de gehanteerde aannamen en 
uitgangspunten.  
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van deze scenariokansberekeningen. Ook wordt 
een toelichting gegeven op de selectie van de scenario’s (enkelvoudige en 
meervoudige doorbraken) die ten grondslag liggen aan de risicoberekeningen. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen. Het 
overstromingsrisico wordt op verschillende wijzen weergegeven. Het economisch risico 
en het slachtofferrisico worden afzonderlijk behandeld. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd. 
Deze geven inzicht in de invloed van belangrijke uitgangspunten op de grootte van het 
berekende overstromingsrisico. Ook geven zij aan wat de invloed is van verschillende 
(typen) interventies. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de conclusies weer van de risicoanalyse voor dijkringgebied 13B. 
Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het waarborgen en verder verkleinen 
van het overstromingsrisico.  
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie  

In dit hoofdstuk worden de ligging en de kenmerken van dijkringgebied 13B 
besproken. Daarnaast wordt de onderverdeling van de waterkering in vakken ten 
behoeve van de faalkansberekeningen toegelicht. In het achtergrondrapport [ref 2] 
wordt nader ingegaan op de vakindeling. 
 

2.1 Beschrijving dijkringgebied 13B, Marken 

 

2.1.1 Gebiedsbeschrijving 

Het voormalig eiland Marken ligt in de Gouwzee en werd in 1957 via een dam 
verbonden aan het vaste land. Het schiereiland Marken valt onder de gemeente 
Waterland. Er wonen (per 13-12-2010) 1.793 inwoners op Marken. Marken staat in 
binnen- en buitenland bekend om haar monumentale houten huizen en de 
karakteristieke klederdracht van de inwoners. 
 
Marken werd in de twaalfde eeuw een eiland. In de dertiende eeuw vestigden zich 
monniken van het klooster Mariëngaarde uit Friesland op het eiland dat daarvoor was 
ontstaan als gevolg van afslag van veengrond, waardoor de verbinding met het 
vasteland was verbroken. Hun voornaamste middelen van bestaan waren landbouw en 
veeteelt. In de veertiende eeuw verloren de kloosterlingen het eiland aan graaf Willem 
IV. Een deel van het eiland werd aan de bewoners verkocht en de rest van het eiland 
aan de poorters van Amsterdam. Toen de monniken verdreven waren, werden de 
dijken minder goed onderhouden met als gevolg meer overstromingen. De Markers 
(inwoners van Marken) begonnen werven te bouwen, kunstmatig opgeworpen heuvels. 
Marken staat in binnen- en buitenland nog steeds bekend om deze werven. Toen er op 
de werven geen plaats meer was werd er in stroken tegen de werven aan 
paalwoningen gebouwd. 
 
Voorheen bestond Marken uit de buurten Monnikenwerf en Kloosterwerf. Die laatste 
werd verzwolgen door het water. Monnikenwerf is later onderdeel geworden van de 
huidige Kerkbuurt. 
 
Oorspronkelijk waren er 27 werven op het eiland te vinden. Tegenwoordig zijn er van 
de vijftien overgebleven werven nog 12 bewoond, één werf is een begraafplaats. 
 
Inwoners van Marken gingen zich steeds meer toeleggen op visserij in de Zuiderzee. 
Hierdoor trokken steeds meer mensen naar Marken. Waar er eind vijftiende eeuw 
maar 250 mensen op Marken wonen waren dat er in 1620 al 750. Pas in 1837 kreeg 
Marken een haven, die in 1870 nog werd uitgebreid. Bij de watersnoodramp van 1916 
kwamen er 16 mensen om het leven op Marken. Deze ramp gaf de aanleiding tot de 
aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken. De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 
betekende een eind aan de intensieve visserij. Door de aanleg van de Afsluitdijk waren 
de palenhuizen niet meer nodig. De paalfundering werd daarna gebruikt om de huizen 
uit te breiden met een onderste verdieping. 
 
In vroegere tijden was het de bedoeling dat Marken een voorhaven van Amsterdam 
zou worden. Op initiatief van Koning Willem I is tussen 1826 en 1828 gestart met de 
aanleg van een kanaal tussen IJdoorn en Marken, het Goudriaankanaal. Vanwege 
protesten uit Amsterdam is de verdere aanleg stilgelegd en het kanaal gedempt. Op 
het eiland en het vasteland is het verloop van het Goudriaankanaal nog steeds 
zichtbaar.  
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Mede dankzij de dijkverbinding tussen Marken en het vasteland werken veel Markers
tegenwoordig op het vasteland. Daarnaast kwamen er forensen op Marken wonen en
werd er op kleine schaal woningen gebouwd. Ondanks de aanleg van de dijkverbinding
heeft Marken zijn eiland- en charmerende karakter weten te behouden. Een aanzicht
wat tegenwoordig ook beschermd is. Marken wordt jaarlijks door ongeveer 300.000
toeristen bezocht, tijdens de hoogtijdagen dragen Markers nog traditionele
klederdracht.
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Figuur 13: Plattegrond Marken inclusief buurtschappen (bron: www.mesmarken.nl)

2.1.2 Beheerder

De primaire waterkering van Marken wordt beheerd door Rijkswaterstaat West
Nederland Noord (RWS WNN). De waterkering voldoet niet aan de huidige norm
(overschrijdingskans 1/1.250 per jaar) [ref 14, ref 15, ref 16, ref 17 en ref 18]. Bij de
uitwerking van de versterking in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) is gebleken dat het toenmalige
ontwerp [ref 11 en ref 12] niet kon rekenen op een breed draagvlak in de regio
vanwege ruimtebeslag en effect op het landschap. Daarnaast waren de kosten van de
voorgestelde oplossing hoog en buiten het ervoor beschikbare HWBP2 budget. Dit was
voor RWS als beheerder aanleiding om een quickscan naar de mogelijke toepassing
van het concept meerlaagsveiligheid uit te laten voeren. De resultaten van deze
quickscan zijn tijdens een regionaal bestuurlijk overleg op 28 augustus 2013
besproken. Toen bleek voldoende bestuurlijke draagvlak aanwezig voor een
uitgebreider vervolg voor een Pilot naar de mogelijkheden van Meerlaagsveiligheid van
Marken. Daarbij zijn wel enkele voorwaarden gesteld:
· Financiering vanuit het HWBP moet beschikbaar blijven voor een traditionele

versterking als terugvaloptie en als een van de bronnen om de MLV oplossing te
bekostigen;

· In de tussentijd dient de veiligheid te worden geborgd.

Op 10 september 2013 heeft de minister het bestuurlijk advies uit de regio
bekrachtigd. Besloten is de pilot te starten met een MIRT Onderzoek getiteld Pilot
Meerlaagsveiligheid Marken. De pilot meerlaagsveiligheid Marken heeft een
dubbeldoelstelling. Het doel is om te komen tot een maatwerkoplossing voor de
waterveiligheid op Marken én om tegelijkertijd kennis en ervaring op te doen over de
toepasbaarheid van meerlaagsveiligheid. Een mogelijke uitkomst is dat een traditionele
versterking de optimale maatregel is. In dat geval kan teruggevallen worden op
uitvoering in het kader van HWBP2.
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RWS WNN en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben het 
voornemen om het beheer over te dragen naar het HHNK en zijn met elkaar in overleg 
om de overgang van het beheer te formaliseren. 
 

2.1.3 De primaire waterkering van dijkringgebied 13B 

De primaire waterkering van dijkring 13B, Omringkade van Marken, heeft volgens de 
Waterwet een normfrequentie 1/1.250 per jaar. Tijdens de tweede toetsronde is 
gebleken dat de primaire waterkering niet voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. De 
versterkingsplannen liggen op dit moment stil. In plaats daarvan wordt er gekeken 
naar kansrijke oplossingen voor Meerlaagsveiligheid. Indien er geen kansrijke 
oplossingen zijn moet er gekeken worden naar nieuwe versterkingsplannen. De 
primaire waterkering van Marken is 8,6 kilometer lang. De kruin van de waterkering is 
relatief smal (± 2,0 meter) en op de kruin bevindt zich een fiets en wandelpad. 
Nergens op de primaire waterkering is gemotoriseerd verkeer mogelijk. De dijkring 
beschermt ongeveer 263 hectare aan laaggelegen landbouw- en stedelijk gebied. Het 
maaiveld van Marken bevindt zich grofweg op NAP- 0,8 meter, de omringkade van 
Marken heeft een kruinhoogte die varieert tussen NAP+ 1,5 tot 1,8 meter. Het 
dijkringgebied Marken maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland. 
 
De waterkering is afgekeurd op meerdere toetssporen, namelijk: kruinhoogte (op het 
traject tussen dijkpalen 34 en 38), stabiliteit (op het traject tussen dijkpalen 9 tot 12 
en dijkpalen 21 tot 26) en bekleding (op het traject tussen dijkpalen 1 tot 46 en 
dijkpalen 75 tot 78). In de startnotitie [ref 10] is vastgesteld dat de stukken die in 
aanmerking komen voor versterking integraal zouden moeten worden versterkt. Figuur 
14 toont de planstudie voor de versterking van de Omringkade van Marken. 
 

 
Figuur 14: Planstudie Versterken Omringkade Marken [ref 10] 
 

2.1.4 Bodemopbouw dijkringgebied 13B 

De voor VNK relevante diepere ondergrond van dit gebied wordt bepaald door 
tientallen meters dikke fluviatiele zanden van de Formaties van Urk en Sterksel, die 
vooral ten zuiden van Marken mogelijk zijn ingesneden door gletsjers tijdens de op-
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één-na-laatste ijstijd (Saalien). In het uitgeslepen bekken zijn vervolgens 
grofzandige/grindige beek/hellingafzettingen afgezet, maar ook kleiige glacio-
lucustriene afzettingen. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Drente. 
 
Door de stijgende temperaturen smolt 120.000 jaar geleden het landijs weer en steeg 
de zeespiegel snel. Tijdens de Eem interglaciaal (warme periode) hebben zich in de 
dalen die op dat moment bestonden voornamelijk getijdenafzettingen en estuariene 
afzettingen gevormd in het gebied van dijkring 13B. Deze afzettingen behoren tot de 
Eem Formatie, die hoofdzakelijk bestaat uit zanden, waarbij aan de top en de basis 
kleilagen voorkomen. Op het Eem interglaciaal volgde de laatste ijstijd, het 
Weichselien, waarin de zeespiegel daalde en grove zanden en grinden werden afgezet 
in rivieren (Formatie van Kreftenheye). Daaromheen werd het landschap bedekt met 
verstoven zanden (Formatie van Boxtel). 
 
De ondiepe ondergrond van Marken wordt gekenmerkt door een pakket zandige en 
kleiige getijdenafzettingen behorende tot de Formatie van Naaldwijk. Deze plaat- en 
geulafzettingen zijn afgezet tijdens de zeespiegelstijging die volgde op de laatste ijstijd 
(Weichselien). Voordat deze getijdensedimenten werden afgezet, is eerst een laag 
basisveen (Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag) gevormd als gevolg van de 
zeespiegelstijging aan het eind van de laatste ijstijd. Binnen de getijdenafzettingen 
van de Formatie van Naaldwijk kunnen veeninschakelingen voorkomen (lokaal, of als 
het Hollandveen Laagpakket) en zandige getijgeulafzettingen hebben zandbanen 
gevormd. Deze zandbanen kunnen onder dijken doorlopen, wat piping gevoelige 
gebieden kan opleveren. [ref 21] 

2.2 Recente geschiedenis: bedreigingen en versterkingen 

 

2.2.1 Overstromingsrampen 

Er zijn twee noemenswaardige watersnoodrampen die Marken hebben getroffen. In de 
kerstnacht van 1717 brak een hevige noordwesterstorm los die het gebied van 
Nederland, Duitsland en Scandinavië teisterde. Noord-Nederland, voornamelijk 
Friesland, Groningen en de Waddeneilanden werden het zwaarste getroffen. Maar het 
water stroomde tevens tot Amsterdam, Haarlem, Stavoren en Dokkum. Delen van 
Noord-Holland kwamen ook onder water te staan maar ook aan de andere kant van de 
Zuiderzee, bijvoorbeeld in Zwolle stroomde het water de stad in. In Nederland, 
Duitsland en Scandinavische landen kwamen in totaal 11.000 mensen om het leven1. 
 
Zuiderzeevloed 
De grootste, en meteen ook de meest recente, overstromingsramp is de 
Zuiderzeevloed (1916). In de dagen voor 14 januari 1916 had het al flink gestormd 
waardoor het waterpeil van de Zuiderzee al was opgezet. De combinatie van de 
noordwesterstorm (windsnelheden van +100 km/uur) en het hoge waterpeil zorgde er 
echter voor dat de dijken rondom Noord-Holland het begaven onder de belasting. 
 
De Waterlandschen Zeedijk, die ten zuidwesten van het toenmalige eiland Marken lag, 
werd over een lengte van 1,5 kilometer weggeslagen. Rondom Edam brak ook een dijk 
door. Het hele gebied rond Edam, Purmerend, Broek in Waterland en Durgerdam stond 
onder water. Ook bij de Anna Paulownapolder braken dijken door. Naast de materiële 
schade vielen alle dodelijke slachtoffers (16) op het eiland Marken. Marken was 
destijds alleen beschermd met kades, waardoor het water vrij spel had. Vissersboten 
werden op de kade geslagen en mensen konden hierdoor niet meer vluchten naar het 
vasteland. Figuur 15 toont beelden van de overstroming op Marken veroorzaakt door 
de Zuiderzeevloed. 
 

                                                
1 http://www.w8.nl/kerstvloed.htm 
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De Zuiderzeevloed heeft grote invloed op de waterstaat geschiedenis van Nederland. 
De besluitvorming over de afsluiting van de Zuiderzee werd versneld genomen. Het 
plan van de afsluiting van de Zuiderzee, door middel van de Afsluitdijk, kwam van Ir. 
C. Lely. Op 13 juni 1918 werd het wetsontwerp aangenomen voor de 
Zuiderzeewerken. De eerste Wereldoorlog vertraagde de uitvoering, maar op 28 mei 
1932 was de Afsluitdijk klaar en kon een begin gemaakt worden aan de inpoldering 
van het huidige Flevoland. 
 

 
Figuur 15: Zuiderzeevloed (14 januari 1916) – Marken (bron: www.w8.nl) 
 

2.2.2 Versterkingen 

In de jaren hebben eilandbewoners de dijken, werven en palenwoningen zelf versterkt 
na watersnoodrampen. Het beheer is in de huidige situatie niet meer in handen van de 
bewoners maar valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat West 
Nederland Noord. Uit de pilot meerlaagsveiligheid Marken moet blijken wat een 
gepaste aanpak is om de primaire waterkering van Marken te versterken. 

2.3 Vakindeling categorie a-kering 

 

2.3.1 Vakindeling dijken 

Ten behoeve van de faalkansberekeningen is de categorie A-kering van dijkring 13B 
onderverdeeld in dijkvakken. Op basis van een literatuurstudie is een concept-
dijkvakindeling opgesteld. Deze is besproken met Rijkswaterstaat West Nederland 
Noord en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarna een definitieve 
vakindeling is opgesteld. De volgende eigenschappen zijn gebruikt voor het definiëren 
van een vakgrens: 

• Vakindeling toetsing, 
• Verandering van toetsoordeel, 
• Verandering oriëntatie van de dijk, 
• Aanwezigheid voorland/haven, 
• Verandering van bekleding, 
• Verandering van de ondergrond, 
• Verandering in stabiliteitsberekeningen, 
• Ringdeelgrenzen, 
• Bodemdeelgebied grenzen en 
• Segmentgrenzen (vallen samen met hierboven genoemde grenzen). 

 
In VNK2 wordt per dijkvak de volgende faalmechanismen beschouwd: 

• Overloop en golfoverslag, 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam, 
• Opbarsten en piping en 
• Macrostabiliteit binnenwaarts. 
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De faalkans voor een faalmechanisme kan per strekking sterk veranderen door 
verschillende sterkte eigenschappen en belasting. In bepaalde vakken is het op grond 
van de analyses die in het kader van de tweede- en derde toetsronde zijn uitgevoerd 
te verwachten dat de kans op falen veroorzaakt door een bepaald faalmechanisme 
verwaarloosbaar klein zal zijn. In dergelijke gevallen is het faalmechanisme, voor dat 
dijkvak, buiten beschouwing gelaten. Dit leidt niet tot een vertekend beeld van het 
overstromingsrisico. Ten behoeve van de efficiëntie van de risicoanalyse is per 
faalmechanisme een selectie gemaakt van de vakken waar de faalkans mogelijk 
relevant is. Alleen voor deze vakken zal een faalkansberekening gemaakt worden. 
 

2.3.2 Overzicht vakindeling 

De vakindeling is gemaakt door alle relevante informatie per 100 meter in één 
overzichtstabel op te nemen. Op Marken is om de 100 meter een dijkpaal gedefinieerd. 
De dijkpalen beginnen bij de zuidkant van de Haven van Marken en lopen tegen de 
klok in terug naar de haven. Als op basis van alle mogelijke redenen vakgrenzen 
worden gedefinieerd, ontstaan er vakken van circa 100 meter of vakken die zelfs nog 
kleiner zijn. Voor het verkrijgen van een gedegen beeld van het overstromingsrisico is 
een dergelijke fijnmazige vakindeling onnodig. 
 
De vakindeling uit de toetsing is als basis overgenomen. Dit is enerzijds gedaan om de 
resultaten van VNK2 makkelijker te kunnen vergelijken met het beeld uit de toetsing 
en anderzijds om gebruik te maken van de al aanwezig informatie. De vakindeling is 
verder opgemaakt op basis van oriëntatie, aanwezigheid van voorland of 
havendammen, bodemdeelgebieden, ringdeelgrenzen en segmentgrenzen (zie 
paragraaf 2.3.1) De segmentgrenzen vallen samen met andere ‘fysische’ of 
administratieve grenzen. Vanuit het oogpunt van de gewenste homogeniteit van 
vakken blijkt de vakindeling uit de toetsrondes een geschikte basis te zijn, die over het 
algemeen wel is opgedeeld in kleinere vakken. 
 
In Tabel 6, Figuur 16 en Figuur 17 is de dijkvakindeling opgenomen. Tevens is in Tabel 
6 de belangrijkste reden gegeven waarom een dijkvakgrens is vastgesteld. In de 
dijkvaknaam (met ‘DV’ als afkorting voor DijkVak, de kunstwerken zijn niet in Tabel 6 
opgenomen) is naast het volgnummer het begin en eindpunt van de dijkpalen 
opgenomen zoals deze gehanteerd wordt door Rijkswaterstaat. De dijkvaknummering 
start ten zuiden van de Haven van Marken bij dijkpaal 1 en loopt tegen de klok in 
terug naar de Haven van Marken tot aan dijkpaal 88. 
 
De dijkvaknaam is opgebouwd op basis van de volgnummers van 1 tot 22, gevolgd 
door de aanduiding van het begin van het vak (start dijkpaal + afstand) tot aan het 
eind van het vak. Bijvoorbeeld: DV5_DP16_030-DP18_020 staat voor dijkvak 5, start 
dijkpaal 16 plus 30 meter in de tegengestelde klokrichting ten opzichte van dijkpaal 16 
tot het einde van het vak bij dijkpaal 18 plus 20 meter in de tegenstelde klokrichting 
vanaf dijkpaal 18. 
 
Tabel 6: dijkvakindeling met in de dijkvaknaam het dijkvakvolgnummer en de startdijkpaal en einddijkpaal en 

de reden van de dijkvakgrens aan het eind van het vak (ten opzichte van onderstaande volgorde). 
vaknr. vaknaam Lengte [m] reden grens 
01 DV1_DP1_000-DP5_040 453 oriëntatie 
02 DV2_DP5_040-DP8_090 346 oriëntatie 
03 DV3_DP8_090-DP12_055 360 Segmentgrens PC-Vink 
04 DV4_DP12_055-DP16_030 359 oriëntatie 
05 DV5_DP16_030-DP18_020 183 overgang bekleding 
06 DV6_DP18_020-DP20_095 277 oriëntatie 
07 DV7_DP20_095-DP26_030 451 overgang bekleding 
08 DV8_DP26_030-DP28_000 265 oriëntatie 
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vaknr. vaknaam Lengte [m] reden grens
09 DV9_DP28_000-DP34_025 614 overgang bekleding
10 DV10_DP34_025-DP39_000 488 toetsoordeel grasbekleding
11 DV11_DP39_000-DP41_085 281 oriëntatie
12 DV12_DP41_085-DP46_025 438 oriëntatie
13 DV13_DP46_025-DP51_040 483 oriëntatie
14 DV14_DP51_040-DP61_000 954 oriëntatie
15 DV15_DP61_000-DP64_045 346 oriëntatie
16 DV16_DP64_045-DP69_065 528 toetsoordeel stabiliteit
17 DV17_DP69_065-DP72_075 307 oriëntatie
18 DV18_DP72_075-DP75_020 221 toetsoordeel stabiliteit
19 DV19_DP75_020-DP78_045 323 oriëntatie
20 DV20_DP78_045-DP80_108 258 oriëntatie
21 DV21_DP80_108-DP84_030 328 oriëntatie
22 DV22_DP84_030-DP88_000 371 oriëntatie (haven)

Figuur 16: Dijkring 13B, dijkvakindeling
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vaknr. vaknaam Lengte [m] reden grens
09 DV9_DP28_000-DP34_025 614 overgang bekleding
10 DV10_DP34_025-DP39_000 488 toetsoordeel grasbekleding
11 DV11_DP39_000-DP41_085 281 oriëntatie
12 DV12_DP41_085-DP46_025 438 oriëntatie
13 DV13_DP46_025-DP51_040 483 oriëntatie
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Figuur 17: dijkvakindeling dijkringgebied 13B Marken

2.4 Kunstwerken

In de dijkring (normfrequentie 1/1.250) bevinden zich 2 kunstwerken. In
onderstaande Tabel 7 staan deze kunstwerken vermeld. Om de relatie tussen de
kunstwerken en de dijken aan te geven, is per kunstwerk aangegeven bij welk dijkvak
en in welk ringdeel2 het is gelegen.

Tabel 7: Kunstwerken in dijkring 13B

Kunstwerk naam en type Type VNK nummer KW in figuur 1 Dijkvak

Gemaal Marken Gemaal VNK.13b.02.001 1 8
Inlaatsluis bij Haven Inlaatsluis VNK.13b.04.001 2 22

In de screeningsfase is één van de kunstwerken (VNK.13b.02.001) weg gescreend
omdat op basis van de beschikbare informatie verwacht mag worden dat de faalkans
niet een maatgevende bijdrage levert aan de overstromingskans. Voor het andere
kunstwerk, de inlaatsluis, is wel verder onderzoek gedaan. De benodigde informatie
om een volledige kwantitatieve analyse te doen waren niet volledig voorhanden.
Betere informatie en volledige informatie dragen bij aan een betrouwbaardere analyse.
Op basis van de beschikbare informatie is geconcludeerd dat het kunstwerk geen
maatgevende bijdrage zou leveren aan de overstromingskans.

In Figuur 18 zijn de kunstwerken in de dijkring weergegeven, waarbij ook de
dijkvakken zichtbaar zijn

2 Een ringdeel is een deel van de dijkring waarbinnen de locatie van een bres geen significante invloed heeft op het
overstromingspatroon en de optredende schade
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Figuur 18: Ligging kunstwerken in dijkring 13B
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3 Overstromingskans 

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

3.1 Aanpak en uitgangspunten 

De berekeningen van de faalkansen van de dijk- en duinvakken en kunstwerken en de 
overstromingskans van het dijkringgebied zijn uitgevoerd met behulp van het 
programma PC-Ring [ref 3, ref 4, ref 5]. De belastingmodellen in PC-Ring zijn 
gebaseerd op de ‘thermometerwaarden’ van 2006 (TMR2006). In deze waarden zijn de 
gegevens en inzichten tot en met 2006 verwerkt. De faalkansen voor het 
faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts zijn berekend met behulp van 
rekenmethodieken buiten PC-Ring. De berekende faalkansen dienen wel als input voor 
PC-Ring om de uiteindelijke faalkans per dijkvak, per ringdeel en voor het gehele 
dijkringgebied te bepalen. 
 
Ten behoeve van de berekening van de faalkans is eerst per dijkvak vastgesteld welke 
faalmechanismen op welke locaties relevant zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
resultaten en onderliggende gegevens uit de tweede en derde toetsronde en het 
oordeel van de beheerder [ref 14, ref 15, ref 16, ref 17 en ref 18]. Per 
faalmechanisme is per vak een schematisatie van de waterkering opgesteld (bepaling 
hoogte, intree- en uittreepunt, gemiddelden, spreidingen, enz.). 
 
In VNK2 wordt als richtlijn gehanteerd dat alle geplande verbeteringswerken, waarvan 
het bestek gereed is, worden meegenomen zoals in het bestek is beschreven. Indien 
de verbeteringswerken zich nog in een eerder stadium bevinden worden deze in 
principe niet meegenomen. Voor dijkring 13B zijn op dit moment geen bestekken 
gereed die gebruikt worden voor de aanpassing van de primaire waterkering. De 
primaire waterkering valt wel binnen een dijkversterkingsproject. De situatie, zoals 
deze aanwezig is in 2013, is geanalyseerd in de voorliggende beschouwing. De basis 
voor de beschouwing zijn de rapporten, onderzoeken en analyses zoals in de 
literatuurlijst is vermeld. 
 
Op vakniveau zijn, indien relevant, verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om 
een beeld te krijgen van de invloeden van alternatieve schematisaties. Voor een 
uitgebreide toelichting op de vakindeling, de selectie van faalmechanismen en de 
opgestelde schematisaties per faalmechanisme en per vak, wordt verwezen naar het 
achtergrondrapport [ref 2]. 
 

3.2 Bijzonderheden specifiek voor dijkring 

Dijkring 13B is het voormalig eiland Marken. Inmiddels is Marken via een autoweg 
verbonden met het vasteland. De huidige primaire waterkering van Marken is in de 
tweede en derde toetsronde afgekeurd op meerdere faalmechanismen. De beheerder 
is bezig met de pilot meerlaagsveiligheid voor Marken. Marken ligt in de oude 
Zuiderzee en de ondergrond bestaat voornamelijk uit veengronden op klei. De bodem 
van Marken daalt door het inklinken van de veengronden. Dit zorgt er onder ander 
voor dat de primaire waterkering onderhevig is aan zettingen. Zettingsvloeiing wordt 
niet meegenomen in de beschouwing van VNK2. De zettingen zorgen ervoor dat de 
kruinhoogte met de jaren lager komt te liggen. Oorzaken van de zettingen zijn naast 
de ondergrond ook verkeerd uitgevoerd beheer en een verkeerde methodiek bij 
versterken. De zware belasting, van bijvoorbeeld zwaar onderhoud materiaal of in één 
keer de dijk verhogen voor bijvoorbeeld de komende 50 jaar, zorgen ervoor dat de 
zettingen in het begin versnellen. 
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Het resultaat van de zettingen, die voor een groot deel voorkomen bij de Zuidkade, is 
dat de faalkans voor overloop en golfoverslag groter zal worden. Omdat de 
overstromingskans voor dijkring 13B al voor een groot deel veroorzaakt wordt door de 
Zuidkade en het faalmechanisme overloop en golfoverslag zal de bijdrage alleen maar 
groter worden. Bij de versterkingsplannen, mits die worden uitgevoerd, moet goed 
gekeken worden naar de manier van uitvoeren van versterkingen. Gelaagd verhogen 
waarbij voor een periode van 10 jaar, in plaats van 50 jaar, wordt versterkt werkt op 
de lange termijn wellicht meer efficiënt. Gelaagde verhoging resulteert in minder 
zware belasting op veengrond waardoor het effect van zettingen mogelijk verkleind 
wordt.  

3.3 Beschouwde faalmechanismen 

3.3.1 Faalmechanismen dijken 

Bij de bepaling van de faalkans van de dijken zijn de volgende faalmechanismen 
beschouwd (zie Figuur 19): 

• Overloop en golfoverslag; 
• Macrostabiliteit binnenwaarts; 
• Opbarsten en piping; 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam. 

 

 

Figuur 19: Beschouwde faalmechanismen dijken. 
 
Overloop en golfoverslag 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat grote hoeveelheden water over de dijk 
stromen. Bij aflandige wind of bij kleine golfhoogten wordt het bezwijken beschreven 
door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door het faalmechanisme 
golfoverslag. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van 
langdurig hoge waterstanden instabiel wordt en daarna aan de binnenzijde afschuift of 
opdrijft. 
 
Opbarsten en piping 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt 
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende 
laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde ‘pijpen’ ontstaan waardoor het zand 
wegspoelt en de dijk bezwijkt. 
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Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd 
door de golfaanval, waarna de grootte van de doorsnede van de dijkkern door erosie 
wordt verminderd en de dijk bezwijkt. 
 

3.4 Niet beschouwde faalmechanismen 

Niet alle faalmechanismen kunnen met het VNK2-instrumentarium worden 
doorgerekend. De faalmechanismen zettingsvloeiing, macrostabiliteit buitenwaarts, 
microstabiliteit, stabiliteit voorland, verweking en falen door ijsbelasting (zie Figuur 
20) worden binnen VNK2 niet meegenomen. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en 
houden verband met de volgende zaken: 

• Voor sommige faalmechanismen is er een kennisleemte of zijn de gegevens 
onvoldoende beschikbaar; 

• Niet alle mechanismen leiden direct tot bezwijken van de waterkering; 
• Mechanismen hebben een sterk tijdsafhankelijk karakter waardoor de 

modellering met het VNK-instrumentarium niet mogelijk is of tot onvoldoende 
betrouwbare resultaten zal leiden. 

 
Voor Marken geldt (zie paragraaf 3.2) dat de waterkering van Marken onderhevig is 
aan zetting. Dit komt door de opbouw van de bodem een combinatie van klei op veen. 
Deze zettingen kunnen enkele centimeters tot meer dan 10 centimeter per jaar 
bedragen. De zettingen worden over de jaren nauwlettend in de gaten gehouden (zie 
Tabel 8). De kruinhoogte van de waterkering zakt met de jaren. Dit kan gevolgen 
hebben voor het faalmechanisme overloop en golfoverslag en voor macrostabiliteit 
binnenwaarts. 
 
Tabel 8: Gemiddelde kruinhoogte van 1932-1994 voor de West-, Zuid- en Noordkade 

 1932 1960 1978 1980 1983 1985 1988 1991 1992 1993 1994 
Noordkade 1,45 1,75 1,55 1,75 2,50 2,2 1,88 1,77 1,75 1,72 1,71 
Zuidkade  1,25 1,40 1,70 1,70 1,67 1,65 1,57 1,55 1,53 1,52 
Westkade   1,40 1,30 1,70 1,65 1,62 1,54 1,51 1,48 1,46 
 

3.4.1 Falen van de waterkering door kruiend ijs 

 
Dit faalmechanisme is in het instrumentarium van VNK niet te schematiseren. Bij het 
buurtschap Rozewerf, aan de Zuidkade van Marken, staan in het water 12 ijsbrekers. 
Lokaal ook wel gerefereerd als de 12 Apostelen. Deze ijsbrekers moesten naast de 
waterkering ook het buurtschap beschermen tegen kruiend ijs vanuit de Zuiderzee en 
later het Markermeer. 
 

 
Figuur 20: IJsbrekers bij de Rozewerf (L) en kruiend ijs tegen waterkering bij het Paard van Marken (R) 
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3.5 Berekende overstromingskansen 

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

3.5.1 Overstromingskans en faalkansen per faalmechanisme 

De berekende overstromingskans (voor de categorie a-kering) van dijkringgebied 13B 
is groter dan 1/100 per jaar.  
 
Deze overstromingskans heeft betrekking op de kans dat er ergens in het 
dijkringgebied een overstroming plaatsvindt. In Tabel 9 zijn de faalkansen (kans per 
jaar) voor de verschillende faalmechanismen weergegeven. 
 
Tabel 9: Berekende faalkansen per faalmechanisme 

Type waterkering Faalmechanisme Faalkans (per jaar) 

Dijk Overloop en golfoverslag >1/100 

Opbarsten en piping <1/1.000.000 

Macrostabiliteit binnenwaarts 1/6.300 

Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 1/4.200 

Overstromingskans >1/100 

 
In Figuur 21 is een overzicht opgenomen van de procentuele bijdragen van 
verschillende faalmechanismen aan de som van de faalkansen per faalmechanisme.  
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Figuur 21: Percentuele bijdrage per faalmechanisme aan de overstromingskans van dijkring 13B 
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3.5.2 Faalkansen dijken 

De resultaten van de faalkansberekeningen voor de dijken zijn weergegeven in Tabel 
10. 
 
Tabel 10: Berekende faalkansen voor de dijken van dijkring 13B. De dijkvakken met oranje gearceerde cellen 

zijn vakken die zijn afgekeurd in de toetsing in waarvoor in VNK2 een faalkansanalyse gemaakt is. 

Vak nr. Faalkans (per jaar) per faalmechanisme 

Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten en 
piping 

 Beschadiging 
bekleding en 

erosie 
dijklichaam 

Gecombineerd 

1 <1/1.000.000   1/59.000 1/57.000 

2 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

3 <1/1.000.000 1/7.300   1/7.200 

4 1/69.000   1/4.300 1/4.100 

5 1/350.000    1/350.000 

6 1/46.000    1/46.000 

7 1/240 1/45.000  < 1/1.000.000 1/240 

8 1/19.000    1/19.000 

9 1/3.300  <1/1.000.000 < 1/1.000.000 1/3.300 

10 >1/100    >1/100 

11 1/140.000    1/140.000 

12 1/840    1/840 

13 <1/1.000.000 <1/1.000.000   <1/1.000.000 

14 1/170.000  <1/1.000.000  1/170.000 

15 1/790.000    1/790.000 

16 1/230.000    1/230.000 

17 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

18 1/89.000    1/89.000 

19 1/76.000  <1/1.000.000 < 1/1.000.000 1/75.000 

20 1/570.000    1/570.000 

21 1/770.000    1/770.000 

22 1/7.900    1/7.900 

Overstro-
mingskans 

>1/100 1/6.300 <1/1.000.000 1/4.200 >1/100 

 
Overloop en golfoverslag 
De grootste bijdrage wordt geleverd door overloop en golfoverslag. De 
overstromingskans van dit faalmechanisme is groter dan 1/100 per jaar. Dit komt 
voornamelijk door de Zuidkade. Dijkvak 7, 10 en 12 hebben een grote faalkans 
(1/200, >1/100 en 1/800 per jaar). In de toetsing is de sectie, van wat nu in VNK2 
dijkvak 7 en dijkvak 10 is, afgekeurd voor het toetsspoor hoogte. De oriëntatie, lage 
kruinhoogte en slechte graskwaliteit van het binnentalud zorgen voor de grote 
faalkans. 
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De huidige graskwaliteit van de Zuidkade heeft de klasse slecht. Indien deze 
kwalificatie verbeterd wordt door bijvoorbeeld intensiever en kwalitatief beter 
onderhoud dan heeft dit effect op de overstromingskans. Indien de graskwaliteit van 
alle dijkvakken één klasse beter wordt dan de huidige kwaliteit dan is de 
overstromingskans van dijkring 13B 1/373 per jaar. 
 
Opbarsten en piping 
Uit de faalkansberekeningen blijkt dat de faalkans voor het faalmechanisme opbarsten 
en piping verwaarloosbaar is. De kleine faalkans van de dijkvakken kan verklaard 
worden door de relatief dikke afdekkende laag wat resulteert in een lang 
opbarstkanaal (dit geeft veel weerstand tegen piping). Tevens is het verval over de 
dijk beperkt, bij toetspeil (NAP+0,5 m) bedraagt het verval ongeveer 1,5 m. 
 
Macrostabiliteit binnenwaarts 
De in de analyse berekende faalkansen lijken niet direct noodzaak tot versterking van 
de waterkering. De grootste faalkans is 1/7.300 per jaar voor dijkvak 3. Grote 
waarden voor de grondsterkte parameters en de grote proevenverzameling (tot 30 
proeven per grondsoort, waarbij onderscheid is gemaakt tussen onder en naast de 
dijk) op basis waarvan deze zijn bepaald, dragen bij aan die kleine faalkans. De 
faalkans is gelijk bij streefpeil en toetspeil, omdat de freatische lijn ter plaatse van de 
glijcirkel gelijk is. Bij een hogere buitenwaterstand is de faalkans hoger. Dit is direct te 
relateren aan het verloop van de freatische lijn in de dijk en de ligging van het glijvlak. 
 
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
De dijkbekleding bestaat uit basalt of basalton blokken aan de teen van de dijk tot aan 
de golfklapzone. Daarboven ligt een grasmat. Op de kruin van de dijk ligt een 
klinkerpad die gebruikt wordt als fietspad. De binnenzijde van de dijk is bekleed met 
gras. 
 
De graskwaliteit van de dijk is bijna overal slecht tot matig. Dat de graskwaliteit over 
grote strekkingen slecht is komt onder andere door de manier van onderhoud. Na het 
maaien wordt het gemaaide gras niet verwijderd. Dit belemmerd de aangroei van 
nieuw gras en voorkomt dat er zonlicht op het grasdek kan komen wat moet 
aangroeien. Er wordt tegenwoordig gemaaid met radiografisch bestuurbare apparaten 
waardoor de belasting op de dijk minimaal is. Het maaisel wordt inmiddels ook 
verwijderd en er is nieuw gras ingezaaid. 
 
De steenzettingen, voornamelijk langs de Zuidkade, zijn sterk verzakt en vervormt. De 
steenzettingen zijn niet overal goed ingeklemd. De slechte steenbekleding ligt boven 
de golfklapzone en wordt vrijwel nooit belast. Ondanks dat de steenbekleding niet van 
hoge kwaliteit is zijn er relatief kleine faalkansen berekend. Sommige stenen kunnen 
met de hand uit de zetting gehaald worden. 
 

3.5.3 Overzicht faalkansen dijken 

In Figuur 22 is door middel van kleurtinten een overzicht gegeven van de berekende 
faalkansen voor de dijkvakken van dijkring 13B. De rode delen zijn dijkvak 7 en 10, 
het oranje deel is dijkvak 12, deze drie dijkvakken hebben een grote faalkans op het 
faalmechanisme overloop en golfoverslag. Op vakniveau hebben deze dijkvakken ook 
een grote faalkans. 
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Figuur 22: Resultaten faalkansberekening per dijkvak voor dijkring 13B

3.6 Dominante vakken en faalmechanismen

In Tabel 11 is de top tien van faalkansen op mechanisme niveau weergegeven.

Tabel 11: Overzicht van de vakken met de grootste berekende faalkansen in dijkring 13B.

Volg-
nummer

Vak of kunstwerk Faalkans
dominant

mechanisme
[per jaar]

Dominant mechanisme

1 DV10_DP34_025-DP39_000 1/95 Overloop en golfoverslag

2 DV7_DP20_095-DP26_030 1/240 Overloop en golfoverslag

3 DV12_DP41_085-DP46_025 1/840 Overloop en golfoverslag

4 DV9_DP28_000-DP34_025 1/3.300 Overloop en golfoverslag

5 DV4_DP12_055-DP16_030 1/4.300 Beschadiging bekleding en
erosie dijklichaam

6 DV3_DP8_090-DP12_055 1/7.300 Macrostabiliteit binnenwaarts

7 DV22_DP84_030-DP88_000 1/7.900 Overloop en golfoverslag

8 DV8_DP26_030-DP28_000 1/19.000 Overloop en golfoverslag

9 DV7_DP20_095-DP26_030 1/45.000 Macrostabiliteit binnenwaarts

10 DV6_DP18_020-DP20_095 1/46.000 Overloop en golfoverslag

Zoals ook al eerder geconcludeerd is het faalmechanisme overloop en golfoverslag
dominant. Van de 9 dijkvakken in Tabel 11 liggen er 7 dijkvakken in de Zuidkade.
Alleen dijkvak 22, de Haven van Marken, ligt niet in de Zuidkade. De
overstromingskans zou verlaagd kunnen worden door de dijk deels te verhogen en
tevens ook het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld de grasbekleding te verbeteren
waardoor de erosiebestendigheid vergroot wordt.
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Figuur 22: Resultaten faalkansberekening per dijkvak voor dijkring 13B

3.6 Dominante vakken en faalmechanismen

In Tabel 11 is de top tien van faalkansen op mechanisme niveau weergegeven.
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3.7 Vergelijking met toetsing 

 
De vergelijking van de toetsing (zie Figuur 14) en de berekende faalkansen (Figuur 22) 
toont eventuele verschillen. Indien er verschillen zijn is gekeken naar de 
uitgangspunten tussen de verschillende analyses om te kijken of de verschillen te 
verklaren zijn. 
 
In de tweede landelijke toetsronde is de primaire waterkering op hoogte getoetst [ref 
14]. In de rapportage zelf wordt geen duidelijk oordeel gegeven. In de startnotitie van 
de versterkingsplannen [ref 10] staat gegeven dat delen van de Zuidkade niet voldoen 
voor hoogte. De berekende faalkansen ondersteunen dit. In de derde toetsronde is de 
waterkering van dijkvak 13 tot aan dijkvak 22 opnieuw getoetst. In de tweede 
toetsronde kreeg dit traject het oordeel ‘goed’.  De resultaten uit de tweede toetsronde 
zijn niet overgenomen vanwege een conservatieve aanname in de tweede toetsronde. 
De geometrie is opnieuw ingemeten en de benodigde kruinhoogte bij 0,1 l/m/s is 
berekend met Hydra-M. De score uit de derde toetsing is ‘goed’. De berekende 
faalkansen voor dijkvak 13 tot 22 zijn in lijn met de toetsing. 
 
Voor dijkvak 1 en 4 geldt dat zoveel mogelijk parameters uit de toetsing zijn 
overgenomen. Echter, sommige parameters vanuit de toetsing, die wel bepalend zijn 
voor de faalkans, zijn niet bekend of vastgelegd in de toetsrapportage. Voor dijkvak 1 
geldt hierdoor dat de faalkans (1/59.000 per jaar) relatief klein is ten opzichte van het 
onvoldoende toetsoordeel. Voor dijkvak 4 geldt dat een aantal parameters, zoals 
oppervlak van steenbekleding, open oppervlak en spleetbreedte afwijken ten opzichte 
van de toetsing. De afwijking wordt veroorzaakt door de grenzen die zijn opgelegd 
voor sommige parameters. Voor dijkvak 7 en 9 geldt dat deze rekenkundig is 
goedgekeurd in de toetsing. De waargenomen verzakkingen bevinden zich boven de 
golfklapzone en worden hierdoor nauwelijks belast. Het beheerdersoordeel is 
onvoldoende vanwege de verzakkingen. De faalkansen zijn in lijn met de rekenkundige 
resultaten. 
 
Voor macrostabiliteit binnenwaarts zijn een drietal vakken geschematiseerd in VNK2. 
De resultaten zijn niet in lijn met de toetsing. De berekende faalkansen zijn relatief 
klein. Grote strekkingen van de primaire waterkering zijn afgekeurd op macrostabiliteit 
binnenwaarts. De grote proevenverzameling zowel onder als naast de dijk hebben 
geresulteerd in faalkansen die geen aanleiding geven tot versterkingen. 
 
De berekende faalkansen voor opbarsten en piping zijn in lijn met de toetsing. De 
verwaarloosbaar kleine faalkansen komen overeen met de toetsing. In de toetsing 
scoort piping overal goed. 
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4 De gevolgen van overstromingen per ringdeel 

4.1 Aanpak en uitgangspunten 

 

4.1.1 Algemeen 

De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de mate waarin een 
dijkringgebied overstroomt en de kwetsbaarheid van de getroffen objecten en 
personen. In VNK2 wordt de wijze waarop het dijkringgebied overstroomd, berekend 
door middel van overstromingssimulaties. Deze simulaties zijn voor dijkring 13b 
(Marken) uitgevoerd met SOBEK (versie 2.11.002). Met behulp van de 
overstromingskenmerken (waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid) uit de 
overstromingssimulaties worden de schade en slachtofferaantallen berekend met HIS-
SSM v2.5 [ref 9]. 
 
Omdat het overstromingspatroon en de gevolgen van een overstroming niet alleen 
afhankelijk zijn van de doorbraaklocatie maar ook van de belastingcondities waarbij de 
doorbraak plaatsvindt, beschouwt VNK2 meerdere mogelijke belastingcombinaties per 
ringdeel. In theorie zouden oneindig veel combinaties moeten worden beschouwd, 
maar in de praktijk is dat onmogelijk. Daarom worden per ringdeel alleen 
overstromingsberekeningen gemaakt voor belastingcombinaties bij toetspeil (tp), 
toetspeil minus één decimeringhoogte (tp-1d), toetspeil plus één decimeringhoogte 
(tp+1d) en toetspeil plus twéé decimeringhoogten (tp+2d).  
Voor dijkring 13b zijn buitenwaterstanden met de volgende overschrijdingskansen 
beschouwd: 
 

•  1/125 per jaar  – toetspeil minus 1 decimeringshoogte (tp -1d) 
•  1/1.250 per jaar  – toetspeil     (tp) 
•  1/12.500 per jaar  – toetspeil plus 1 decimeringshoogte  (tp +1d) 
•  1/125.000 per jaar – toetspeil plus 2 decimeringshoogte  (tp +2d) 

 
De waterstanden die in de overstromingsberekeningen bij deze 
overschrijdingsfrequenties zijn gebruikt zijn respectievelijk: 0,31 m+NAP, 0,52 
m+NAP, 0,73 m+NAP en 0,94 m+NAP.  
 
Ten aanzien van de schadegegevens gaat VNK2 uit van de situatie in 2006. De 
slachtofferberekeningen zijn gebaseerd op bevolkingsgegevens uit het jaar 2000 zoals 
opgenomen in de HIS-SSM versie 2.5. Uit vergelijking met bevolkingsgegevens van 
het CBS uit het jaar 2010 blijkt dat de bevolking in de dijkring is afgenomen met 14% 
(254 inwoners). De gepresenteerde slachtofferaantallen geven daarom een 
conservatieve schatting. Gezien het lage aantal inwoners, heeft deze 
bevolkingsafname naar verwachting een beperkt effect op het berekende aantal 
slachtoffers. 
 

4.1.2 Ringdelen 
 
Figuur 23 geeft de topografie van het eiland Marken. Een ringdeel omvat een gedeelte 
van de dijkring waarvoor geldt dat het overstroomd gebied en de schade en aantal 
slachtoffers vrijwel onafhankelijk zijn van de exacte doorbraaklocatie binnen dat 
ringdeel. De ringdelen vormen de basis voor de beschrijving van de 
overstromingsscenario’s. Voor dijkring 13b zijn 2 ringdelen gedefinieerd, zoals 
weergegeven in Figuur 24. Aan de westzijde wordt de dijkring begrensd door de 
Gouwzee en aan de noord- en zuidzijde door het Markermeer.  
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Figuur 23: Topografie dijkring 13b, Marken 

 

 
Figuur 24: Ringdelen voor dijkring 13b, Marken 

4.1.3 Hoogteligging en verhoogde lijnelementen 
 
Het rode ringdeel (ringdeel 1) is dijkvak 2 tot en met dijkvak 20. Het blauwe ringdeel 
(ringdeel 2) is dijkvak 1, 21 en 22. geeft de bodemhoogte van het eiland Marken dat is 
gebruikt in de overstromingsmodellering. In de bodemhoogte is te zien dat de 
Kruisbaakweg iets hoger gelegen is ten opzichte van het omliggende maaiveld. In de 
overstromingsberekeningen is ervan uitgegaan dat deze lijnelementen standzeker zijn. 
Ook is te zien dat delen van de woonkernen (zoals de Kerkbuurt in Marken, 
Moeniswerf, Wittewerf Grotewerf en Rozewerf) hoger gelegen zijn.  
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Figuur 25: Bodemhoogte zoals gebruikt in SOBEK-model van dijkringgebied 13b, Marken. Het dijkringgebied is 

met de zwarte lijn weergegeven 
 

4.1.4 Evacuatie 
 
Voor het bepalen van het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming zijn de 
mogelijkheden voor (preventieve) evacuatie van belang3. In de praktijk wordt de 
effectiviteit van preventieve evacuaties echter beperkt door de geringe 
voorspelbaarheid van overstromingen, de capaciteit van de aanwezige infrastructuur 
en de condities waaronder een evacuatie moet worden uitgevoerd, zoals sociale onrust 
[ref 6].  
 
In VNK2 wordt rekening gehouden met preventieve evacuatie door het aantal 
slachtoffers te berekenen voor vier evacuatie-deelscenario’s [ref 7]. Voor dijkring 13b 
variëren de fracties van 0,00 (een scenario zonder evacuatie) tot een evacuatiefractie 
van 0,80 voor een ‘optimaal’ evacuatie scenario. De verwachtingswaarde van de 
evacuatie is 0,64. Dit betekent dat bij een overstroming gemiddeld 64% van de 
bevolking preventief is geëvacueerd. 
 
De evacuatie-deelscenario’s hebben effect op het aantal te verwachten slachtoffers bij 
een overstroming, maar (in beperkte mate) ook op de berekende schade. Voertuigen 
en goederen worden immers naar veilig gebied verplaatst. 
 

4.2 Resultaten overstromingsberekeningen per ringdeel 

De volgende subparagrafen beschrijven per ringdeel de overstromingsverlopen en de 
gevolgen van de overstromingen. Per ringdeel is één doorbraaklocatie bepaald 
waarvoor de verschillende overstromingsberekeningen zijn uitgevoerd. Per ringdeel 
zijn figuren weergegeven van de maximale waterdiepten die optreden. Deze figuren 
geven naast een indicatie van de waterdiepten ook inzicht in het overstroomd 

                                                
3  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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geven naast een indicatie van de waterdiepten ook inzicht in het overstroomd 
oppervlak. De verwachte schade is steeds afgerond op vijf miljoen euro en het 
verwachte aantal slachtoffers op vijf personen. Voor elke overstromingsberekening 
wordt een range in slachtofferaantallen genoemd. Dit is het effect van de 
doorgerekende evacuatie-deelscenario’s. Het minimum van de range is het verwachte 
slachtofferaantal bij een optimaal georganiseerde evacuatie (evacuatie-deelscenario 
4). Het maximum van de range is het verwachte slachtofferaantal wanneer geen 
evacuatie plaatsvindt (evacuatie-deelscenario 1). 
 

4.2.1 Ringdeel 1: Doorbraaklocatie Rozewerf  

Bij een overstroming van ringdeel 1 is het overstroomd gebied in de situatie met een 
tp+2d buitenwaterstand gelijk aan het overstroomd gebied in de situatie met een tp-
1d buitenwaterstand (Figuur 26). Uit de overstromingsbeelden is te concluderen dat de 
hoger gelegen lijnelementen van de wegen het overstroomd gebied niet beïnvloeden. 
De waterdiepte in het overstroomd gebied verschilt wel. In de situatie met een 
buitenwaterstand van tp+2d is deze ca. 1,4 m; in de situatie met een 
buitenwaterstand van tp-1d is deze ca. 0,8 m. Met uitzondering van de hooggelegen 
werven en de Kerkbuurt bij Marken overstroomt het gehele dijkringgebied.  
 
Het aantal slachtoffers varieert niet bij de verschillende buitenwaterstanden, de range 
is altijd 0 – 5 slachtoffers.  

 
In ringdeel 1 is ook nog een berekening uitgevoerd bij de Minnebuurt (zie Figuur 27). 
De gevolgen bij een doorbraak bij de Minnebuurt en bij Rozewerf zijn gelijk. Dit 
bevestigt dat binnen een ringdeel het overstroomd gebied, de schade en het aantal 
slachtoffers vrijwel onafhankelijk zijn van de exacte doorbraaklocatie. 
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Figuur 26: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Rozewerf voor vier buitenwaterstanden  

  Schade 
[Mln. €] 

Slachtoffers  

tp-1d 

 

35 0 - 5 

 

tp 

 

45 0 - 5 

 

tp+1d 

 

50 0 - 5 

 

tp+2d 

 

55 0 - 5 

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2 - 3 m
> 3 m
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Figuur 27: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Minnebuurt voor vier buitenwaterstanden 
 

4.2.2 Ringdeel 2: Doorbraaklocatie Marken - haven 

Bij een overstroming met een doorbraaklocatie bij de haven van Marken overstroomt 
er nagenoeg niets in de situatie met een buitenwaterstand van tp-1d. Dit komt door de 
ligging van de bres bij de haven van Marken. Rondom het haventerrein is de 
hoogteligging 0,35 m +NAP in het model, waardoor dit niet overstroomd bij een 
buitenwaterstand van tp-1d.  
 

  Schade 
[Mln. €] 

Slachtoffers  

tp-1d 

 

35 0 - 5 

 

tp 

 

45 0 - 5 

 

tp+1d 

 

50 0 - 5 

 

tp+2d 

 

55 0 - 5 

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2 - 3 m
> 3 m
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In de situatie met een buitenwaterstand van tp, tp+1d en tp+2d overstroomt 
nagenoeg de hele dijkring, met uitzondering van de hoog gelegen werven. De 
gevolgen zijn wel kleiner in vergelijking met de gevolgen van ringdeel 1. Dit geldt 
vooral voor de situatie met een buitenwaterstand van tp en tp+1d. Ook hier beïnvloedt 
de ligging van de breslocatie in ringdeel 2 bij de haven van Marken de resultaten van 
de overstromingsberekening. Het verplaatsen van de breslocatie ten noorden of ten 
zuiden van het havengebied geeft naar verwachting vergelijkbare gevolgen als in 
ringdeel 1, omdat:  

• de buitenwaterstanden waaronder de overstroming optreedt vergelijkbaar 
zijn bij ringdeel 1 en ringdeel 2 bij dezelfde terugkeertijden; 

• de hoger gelegen lijnelementen in dijkring 13b het overstromingspatroon 
niet beïnvloeden, zoals te zien is in Figuur 26 en Figuur 27.  

 

Figuur 28: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij een doorbraak 
bij Marken voor vier buitenwaterstanden  

  Schade 
[Mln. €] 

Slachtoffers  

tp-1d 

 

0 0 

 

tp 

 

20 0 - 5 

 

tp+1d 

 

35 0 - 5 

 

tp+2d 

 

50 0 - 5 

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2 - 3 m
> 3 m
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4.2.3 Maximaal scenario  

Figuur 29 geeft de maximale waterdiepten voor het maximaal scenario voor 
dijkringgebied 13b. Het maximaal scenario is samengesteld op basis van de maximale 
waterdiepten van de basisberekeningen. In dijkring 13b is de schade en het aantal 
slachtoffers in het maximaal scenario gelijk aan de schade en het aantal slachtoffers in 
de tp+2d situatie met een doorbraak bij Rozewerf.  
 

Figuur 29: Maximale waterdiepte en verwachte schade en slachtofferaantallen bij het maximale 
scenario 
 

4.3 Overzicht resultaten overstromingsberekeningen 

De resultaten van de overstromingsberekeningen voor dijkring 13b zijn per 
doorbraaklocatie samengevat in Tabel 12.  
 
Uit de resultaten van de overstromingsberekeningen kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken.  

• Een breslocatie bij de haven van Marken leidt tot lagere gevolgen in schade en 
slachtoffers dan een overstroming bij Rozewerf; 

• De range in het aantal slachtoffers is gelijk.  
 

Bij de set evacuatiestrategieën wordt uitgegaan van evacueren buiten de regio. Voor 
Marken betekent dit een evacuatie vanaf het eiland. Een alternatieve strategie kan zijn 
dat de hooggelegen droge delen op het eiland van Marken gebruikt worden voor 
evacuatie. Hierbij zijn hogere evacuatiepercentages aannemelijk. Voor de range in het 
aantal slachtoffers maakt dit echter geen verschil, deze is al minimaal 0 – 5.  
 

Tabel 12: Overzicht resultaten overstromingsberekeningen. 

Ringdeel Doorbraaklocatie tp-1d tp tp+1d tp+2d 

1 Rozewerf     

 schade (miljoen €) 35 45 50 55 

 aantal slachtoffers 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

2 Marken - haven     

 schade (miljoen €) 0 20 35 50 

 aantal slachtoffers 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

Max RD01 t/m RD02     

 schade (miljoen €)    55 

 aantal slachtoffers    0 - 5 

 Maximaal Scenario 

Waterdiepte (m)
Geen water
0 - 0.2 m
0.2 - 0.5 m
0.5 - 1 m
1 - 1.5 m
1.5 - 2 m
2 - 3 m
> 3 m

 

 

Schade [Mln. €] 55 

Slachtoffers 0 - 5 
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5 Overstromingsscenario’s en overstromingsrisico’s 

Dit hoofdstuk beschrijft de scenariokansen voor de verschillende 
overstromingsscenario’s van dijkring 13B. De scenariokans is de kans dat een bepaald 
overstromingsverloop optreedt. De overstromingsscenario’s worden gebruikt bij de 
koppeling van de berekende faalkansen (hoofdstuk 3.5) met de gevolgen van een 
overstroming (hoofdstuk 4), voor het berekenen van de overstromingsrisico’s (zie 
5.4). 
 
Het overstromingsrisico van de categorie a-kering is bepaald door de berekende kans 
op de verschillende overstromingsscenario’s te koppelen aan de gevolgen van deze 
scenario’s. Het risico wordt uitgedrukt in het economisch risico en het slachtofferrisico. 
 

5.1 Aanpak bepaling scenariokansen 

 
Elk overstromingsscenario wordt gevormd door een unieke combinatie van falende en 
niet-falende ringdelen. Voor dijkring 13B geldt dat er 3 scenario’s zijn gedefinieerd, 
namelijk falen ringdeel 1, falen ringdeel 2 en falen van beide ringdelen, aangezien er 
maar 2 ringdelen zijn. In VNK2 wordt normaliter een scenarioset samengesteld die 
representatief is voor alle mogelijke scenario’s. De definitie van 
overstromingsscenario’s berust op de onderverdeling van de dijkring in ringdelen 
(hoofdstuk 4). 

5.2 Overzicht scenariokansen 

De scenariokansen zijn met PC-Ring berekend volgens de standaard werkwijze binnen 
VNK2. De kansen per scenario zijn gegeven in Tabel 13. 
 
Tabel 13: Kans van voorkomen per doorbraakscenario’s 

Volgnummer Scenario Scenariokansen 
[per jaar] 

Percentage van de 
overstromingskans 

1 RD01 1,38E-02 99,1% 
2 RD02 2,42E-05 0,2% 
3 0102 1,19E-04 0,9% 
 Totaal 1,39E-02 100,1% 
 
De percentuele bijdrage van de scenariokansen ten opzichte van de ringkans zijn 
weergegeven in de rechterkolom van Tabel 13. Uit deze procentuele bijdrage per 
scenario blijkt dat scenario 1 bijna volledig de overstromingskans van dijkring 13B 
bepaald. 
 
De procentuele bijdrage van de scenariokansen ten opzichte van de ringkans zijn 
weergegeven in de rechter kolom van Tabel 13. Dit percentage stijgt tot 100% van de 
overstromingskans voor deze scenario’s. Het restant aan scenario’s heeft een 
verwaarloosbare kleine bijdrage aan de overstromingskans. 

5.3 Koppeling scenariokansen en gevolgen 

 
Standaard worden in VNK2 de waarden van de belastingvariabelen in het ontwerppunt 
van de scenariokansen gebruikt om de koppeling te leggen tussen de 
doorbraakscenario’s en gevolgen. Voor dijkring 13B is dit geen werkbare mogelijkheid. 
De relatie tussen het ontwerp punt van de verschillende scenario’s en de 
scenariokansen was niet voldoende realistisch. Daar waar er nauwelijks verschil zat 
tussen het ontwerppunt zit bijna een factor 80 tussen de scenariokansen. Gekozen is 
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om de overschrijdingskans van de waterstand van de overstromingsberekening te 
gebruiken om een koppeling te maken met een scenario en de bijbehorende 
scenariokans. De overstromingsberekening die geselecteerd is hoort bij het 
eerstvolgende, kleinere, overschrijdingskans van de waterstand. Omdat de 
eerstvolgende, kleinere, overschrijdingskans van de waterstand gebruikt wordt is de 
faalkans altijd kleiner dan de overschrijdingskans van de waterstand. Dus houdt in dat 
deze wijze van koppelen tot een conservatieve koppeling leidt. De 
overstromingsberekeningen zijn gemaakt bij een overschrijdingskans van de 
waterstand die gelijk is aan het toetspeil (TP) en toetspeil plus of min een 
decimeringshoogte (D) en bij het toetspeil plus twee decimeringshoogten. Kortweg 
aangeduid zijn doorbraken bij de volgende overschrijdingskansen doorgerekend: TP-
1D, TP, TP+1D en TP+2D. 
 
Scenario 1 is gekoppeld aan TP-1D, scenario 2 is gekoppeld aan TP+2D het scenario 
met de combinatie van ringdeel 1 en 2 is gekoppeld aan de TP+1D berekening van 
zowel ringdeel 1 als ringdeel 2 (zie Tabel 14). 
 
Tabel 14: Koppeling scenario en gevolgen 

Scenario Scenariokans Herhalingstijd 
scenario [per jaar] 

Koppeling 

01 1,38E-02 >1/100 1/125 TP-1D 
02 2,42E-05 1/41.000 1/125.000 TP+2D 
0102 1,19E-04 1/8.400 1/25.000 TP+1D 
 

5.4 Overstromingsrisico 

 
In Tabel 15 is de verwachtingswaarde van het economische risico in euro’s per hectare 
per jaar gegeven per overstromingsscenario en de verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers per jaar. In Tabel 16 zijn de bijdragen van de scenario’s aan enerzijds de 
overstromingskans en anderzijds het overstromingsrisico weergegeven. Voor het 
overstromingsrisico wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen het slachtofferrisico en 
het economisch risico. Uit Tabel 16 blijkt dat de enkelvoudige doorbraak van ringdeel 1 
veruit dominant is voor dijkringgebied 13B. Dit geldt zowel voor de overstromingskans 
als voor het overstromingsrisico. 
 
Tabel 15: Verwachtingswaarde van het economische risico in euro per hectare per jaar en verwachtingswaarde 

van het aantal slachtoffers per jaar. 

 Scenario Verwachtingswaarde 
economisch risico 

[€/ha./jaar] 

Verwachtingswaarde van 
het aantal slachtoffers  

[per jaar] 

Herhalingstijd scenario  
[per jaar] 

1 RD01 0,508 0,014 >1/100 
2 RD02 0,001 0,000 1/41.000 
3 0102 0,006 0,000 1/8.400 
 
Tabel 16: Procentuele bijdrage scenario's aan de ringkans en de verwachtingswaarden van het 

overstromingsrisico 

 Scenario Procentuele bijdrage 
overstromingskans [%] 

Procentuele bijdrage 
economisch risico [%] 

Procentuele bijdrage 
slachtoffer risico [%] 

1 RD01 99,0% 98.5% 97.7% 
2 RD02 0,2% 1.2% 2.0% 
3 0102 0,9% 0.2% 0.3% 
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5.4.1 Economisch risico

De verwachtingswaarde van de economische schade bedraagt 0,52 miljoen euro per
jaar (de verwachtingswaarde volgt uit de vermenigvuldiging van kansen en gevolgen).
Als er een overstroming optreedt, is de schade minimaal 37 miljoen euro, gemiddeld
circa 37 miljoen euro en maximaal circa 54 miljoen euro. Het gemiddelde en de
minimale schade liggen hier sterk tegen elkaar aan. Het gemiddelde is de
verwachtingswaarde van het economische risico (0,52 miljoen euro per jaar) gedeeld
door de dijkringkans (0,014 per jaar, 1/72 per jaar). Dit is dus bijna gelijk aan de
minimale schade die optreedt bij falen van ringdeel 1. Dit valt ook te verklaren door de
bijdrage van ringdeel 1 aan de verwachtingswaarde van het totale economische risico.
Die bijdrage is namelijk 98,5%, wat bijna gelijk is aan 100%.

De gevolgen in schade en slachtoffers liggen zeer dicht bij elkaar omdat bij een
overstroming het dijkringgebied het karakter heeft van een bakje. Hierdoor
overstroomt dus het gehele gebied wat lager ligt dan de buitenwaterstand ten tijde
van de overstroming. Figuur 30 toont de verwachtingswaarde van de schade per
hectare per jaar in euro’s. De lichtrode en donkerrode plekken tonen de hoogste
schade klasse (respectievelijk 1000 – 5000 €/ha./jaar en groter dan 5000 €/ha./jaar).
Deze hogere klassen zijn vooral zichtbaar bij de woonkernen rondom de haven en de
woonwijk rondom de Noordkade en rondom de Rozenwerf, dit ondanks het feit dat het
een gedeelte van de woonkernen hoger gelegen zijn. Logischerwijs is dit omdat hier de
huizen staan, het overige gebied bestaat voornamelijk uit landbouwgrond.

Figuur 30: verwachtingswaarde van de economische schade per hectare per jaar

5.4.2 Slachtofferrisico

De verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers is 0,013 per jaar. Als er een
overstroming optreedt, valt er minimaal 1 slachtoffer tot maximaal 6 slachtoffers en
gemiddeld 1 slachtoffer.

De verwachtingswaarde van het lokaal individueel risico ligt tussen 10-6 en 10-4. In de
bewoonde gebieden is de verwachtingswaarde voor het lokaal individueel risico bijna
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overal kleiner dan 10-5. Dit is te verklaren doordat sommige gedeelte van het
bebouwde gebied hoger liggen.

Bij het lokaal individueel risico (LIR) wordt het effect van evacuatie meegenomen. In
Figuur 31 is het lokaal individueel risico (LIR)4 getoond. Het lokaal individueel risico is
de kans dat een persoon, die zich continu op een bepaalde plaats in de dijkring
bevindt, overlijdt ten gevolge van een overstroming. Hoeveel mensen er daadwerkelijk
wonen, doet er voor het LIR daarbij niet toe. Het LIR is nabij het dorp lager dan
andere delen van het eiland als gevolg van de beperktere waterdiepte.

Figuur 31 Lokaal individueel risico

4 Bij de bepaling van LIR en PR wordt in de RisicoTool een grid gedefinieerd voor de dijkring met 1 inwoner per gridcel.
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6 Gevoeligheidsanalyses 

6.1 Aanpak gevoeligheidsanalyse 

 
Tijdens de schematisatie zijn diverse gevoeligheidsanalyses op vakniveau uitgevoerd 
die als doel hebben diverse keuzes in de schematisatie te onderbouwen of om het 
effect van onzekerheden in de gegevens aan te tonen. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten van gevoeligheidsanalyses op dijkringniveau weergegeven. Het doel van 
deze gevoeligheidsanalyses is om te laten zien wat het effect is van maatregelen op 
het overstromingsrisico op dijkringniveau. Het gaat dus om gevoeligheidsanalyses ten 
aanzien van aspecten die voor een groot aantal dijkvakken tegelijk relevant zijn of 
analyses met als doel de overstromingskans op ringniveau te verlagen. 
  
De selectie van onderwerpen voor de gevoeligheidsanalyses is het resultaat van 
overleg tussen de verschillende betrokkenen (projectbureau en beheerder). 
 
Normaliter worden de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op kans- en risiconiveau. 
Echter, voor dijkring 13B geldt dat de gevolgen bijna altijd gelijk zijn waardoor 
uiteindelijk alle gevoeligheidsanalyse neerkomen op risiconiveau voor het 
dijkringgebied. 
 
In paragraaf 6.2 wordt een aantal gevoeligheidsanalyses toegelicht. Dit zijn analyses 
waar met een aantal verbeteringen op faalmechanisme niveau bepaalde eisen behaald 
worden. In aflopende volgorde zijn dat: 
 

• Basisveiligheid waarbij het Lokaal individueel risico kleiner is dan 10-5 per jaar 
• Overstromingskans kleiner dan economisch optimale overstromingskans van 

1/300 per jaar 
• Overstromingskans kleiner dan economisch optimale overstromingskans van 

1/1.000 per jaar 
• Overstromingskans na uitvoering hoogwaterbeschermingsprogramma 

 
In Figuur 32 staan de resultaten de navolgende gevoeligheidsanalyses in één overzicht 
gepresenteerd. De lengte van de verbeteringen en de behaalde veiligheidseis zijn 
uitgezet tegen de overstromingskans van dijkringgebied 13B. Met een aantal 
maatregelen, van beperkte omvang, wordt al voldaan aan de basisveiligheidsnorm 
waarbij het lokaal individueel risico overal lager is dan 10-5 per jaar en de economisch 
optimale overstromingskansen uit het Deelprogramma Veiligheid (DPV). 
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Figuur 32: Overstromingskans van het dijkringgebied i.r.t. bepaalde veiligheidseisen en dijkverbeteringen 
 
In paragraaf 6.3 en 6.4 worden dan respectievelijk nog de resultaten getoond van de 
gevoeligheidsanalyses waarbij de 10 verbeter maatregelen worden uitgevoerd en 
waarbij de graskwaliteit van het binnentalud verbeterd wordt. 

6.2 Gevoeligheidsanalyses 

6.2.1 Risicoreductie lokaal individueel risico kleiner dan 10-5 per jaar 
 
In de deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid 
centraal. De basisveiligheid houdt in dat de kans op overlijden door een overstroming 
niet groter is dan één op 100.000 per jaar (10-5 per jaar). Deze analyse toont welke 
inspanning er nodig is om te voldoen aan de basisveiligheid voor dijkringgebied 13B. 
 
Indien dijkvak 10 wordt verbeterd, een dijkversterking van 490 meter, dan neemt de 
overstromingskans van dijkring 13B af van groter dan 1/100 per jaar naar 1/189 per 
jaar. Uit de risicoberekening volgt dat het lokaal individueel risico in dat geval over 
kleiner is dan 10-5 per jaar. Met één verbetering wordt dus voldaan aan de 
basisveiligheidsnorm. 
  
Zowel het economisch risico en het slachtofferrisico wordt gereduceerd met een factor 
2 indien er voldaan wordt aan de basisveiligheidsnorm van 10-5 per jaar. 
 
Tabel 17: Verwachte overstromingskans, verwachtingswaarde van het economisch en de verwachtingswaarde 

van het aantal slachtoffers per jaar waarbij het lokaal individueel risico kleiner is dan 10-5 per jaar 

Situatie Overstromingskans 
[per jaar] 

Economisch risico 
[M€/jaar] 

Slachtofferrisico 
[aantal per jaar] 

Uitgangssituatie >1/100 0,50 0,014 
LIR < 10-5 per jaar 1/189 0,23 0,007 
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6.2.2 Overstromingskans afname gericht op de DPV overstromingskans 
 
Ter onderbouwing van de nieuwe veiligheidsnorm is binnen WV21 in 2011 een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. In deze situatie is gekeken 
naar de kosten en baten van waterkeringen om de kans op een grootschalige 
overstroming te reduceren. Voor de primaire waterkering is het economische optimale 
beschermingsniveau berekend. 
 
In 2013 is door het Delta Programma Veiligheid (DPV) een technisch-inhoudelijke 
uitwerking van de normen gegeven [ref 19]. Hierin is gekeken naar het economische 
optimale beschermingsniveau, echter nu met een meer verfijnde trajectindeling dan bij 
de MKBA in WV21. Tabel 18 toont de economisch optimale overstromingskans vanuit 
het DPV, namelijk 1/300 per jaar. Voor dijkring 13B geldt dat de gehele dijkring 1 
traject vormt. 
 
Tabel 18: Trajectindeling en norm Deltaprogramma Veiligheid 

Traject DPV Dijkvakken Economisch optimale 
overstromingskans  

[per jaar] 
13-b_1 Alle 1/300 
 
Na één verbetering (dijkvak 10) blijkt de overstromingskans van dijkringgebied 13B al 
te zijn afgenomen tot 1/189 per jaar. De economisch optimale overstromingskans voor 
dijkring 13B is 1/300 per jaar. Indien dijkvak 10 en 7 worden versterkt, een 
dijkverbetering van 940 meter, dan is de overstromingskans van dijkringgebied 13B 
afgenomen tot 1/557 per jaar. 
 
Indien dijkvak 10, 7 en 12 worden versterkt, een verbetering van 1,4 kilometer, dan 
neemt de overstromingskans van dijkringgebied 13B af tot 1/1.185 per jaar. Deze drie 
dijkvakken hebben allemaal een hoge faalkans voor het faalmechanisme overloop en 
golfoverslag. Indien deze drie dijkvakken worden versterkt wordt dus voldaan aan 
respectievelijk de basisveiligheidsnorm waarbij het lokaal individueel risico kleiner is 
dan 10-5 per jaar en de economisch optimale overstromingskans van 1/300 per jaar en 
1/1.000 per jaar. Tabel 19 toont de verschillende stappen en de overstromingskansen. 
 
Tabel 19: verbeteringen om te komen tot basisveiligheidsnorm (LIR < 10-5 p/j) en de economisch optimale 

overstromingskans van 1/300 en 1/1.000 per jaar. 
Aantal 

stappen 
Verbeterd 

faalmechanisme 
Kans van het 

faalmechanisme voor 
verbetering (gehele 
dijkring) [per jaar] 

Verbeterd dijkvak Overstromingskans 
na verbetering 

(gehele dijkring) 
[per jaar] 

- n.v.t.   (uitgangssituatie) 1,39E-02 (>1/100) 

1 Overloop en golfoverslag 1,37E-02 (>1/100) DV10_DP34_025-DP39_000 5,30E-03 (1/189) 

2 Overloop en golfoverslag 4.97E-03 (1/201) DV7_DP20_095-DP26_030 1.80E-03 (1/557) 

3 Overloop en golfoverslag 1.43E-03 (1/700) DV12_DP41_085-DP46_025 8.44E-04 (1/1.185) 

 
Het slachtofferrisico neemt met bijna een factor 5 af als de overstromingskans lager is 
dan de optimaal economische overstromingskans van 1/300 per jaar ten opzichte van 
de uitgangssituatie. Tussen de economisch optimale overstromingskans van 1/300 en 
1/1.000 per jaar zit een factor 3 van het slachtofferrisico. Voor het economisch risico is 
dit respectievelijk een factor 6 en een factor 2.  
 
Tabel 20 toont het overstromingsrisico na de 3 verbeterstappen waarbij voldaan wordt 
aan de basisveiligheidsnorm en de economisch optimale overstromingskans. 
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Tabel 20: Verwachte overstromingskans, verwachtingswaarde van het economisch risico en 

verwachtingswaarde aantal slachtoffers per jaar bij normen behorende de basisveiligheid en de technische 

uitwerking van Deltaprogramma Veiligheid (DPV). 

Situatie Overstromingskans  
[per jaar] 

Economisch risico 
[M€/jaar] 

Slachtofferrisico 
[aantal per jaar] 

Uitgangssituatie >1/100 0,50 0,014 
LIR < 10-5 per jaar 1/189 0,23 0,007 
Economisch optimale overstromingskans 
1/300 p/j 

1/557 0,08 0,003 

Economisch optimale overstromingskans 
van 1/1.000 p/j 

1/1.185 0,04 0,001 

 

6.2.3 Overstromingskans afname na HWBP2 
 
In de tweede en derde toetsronde [ref 14 tot en met ref 18] is geconstateerd dat de 
waterkering van Marken niet overal voldeed aan de veiligheidsnorm. Voornamelijk de 
Zuid- en Westkade voldeden op onder andere macrostabiliteit binnenwaarts, steen- en 
grasbekleding en hoogte niet aan de norm. Er is een integrale dijkversterkingsstudie 
opgesteld [ref 10, ref 11, ref 12]. 
 
In deze gevoeligheidsanalyse is er vanuit gegaan dat de dijkvakken die in aanmerking 
komen voor het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) na versterking een 
verwaarloosbaar kleine bijdrage leveren aan de overstromingskans. Voor dijkring 13B 
worden dijkvak 1 tot en met 12 (Westkade vanaf de zuidkant van de Haven tot aan 
het Paard van Marken) en dijkvak 19 tot en met 20 (Vanaf de Bukdijk tot aan de 
noordkant van de Haven van Marken) versterkt. In totaal is dit 5,1 kilometer aan dijk 
wat versterkt moet worden. Tabel 21 toont de overstromingskans van dijkringgebied 
13B indien de HWBP2 versterkingen worden uitgevoerd. 
 
Tabel 21: Overstromingskans dijkring 13B voor- en na uitvoeren HWBP versterkingen 

Situatie Faalkans per jaar Faalkans per jaar 
Basis situatie (zonder HWBP2) 1,39E-02 >1/100 
Na HWBP2 1,42E-04 1/7.000 
 
Met het uitvoeren van de dijkversterkingsplannen, waarbij bijna de gehele West- en 
Zuidkade integraal worden versterkt, neemt de overstromingskans met een factor 100 
af. De verbeteringen betekenen bijna een gehele integrale verbetering van de primaire 
waterkering. Dat deze afname zo groot is, is te verklaren doordat de dijkvakken met 
de grootste bijdrage aan de overstromingskans zich ook bevinden aan de West- en 
Zuidkade. De overige dijkvakken aan de Noordkade hebben een relatief kleine bijdrage 
aan de overstromingskans. Het overstromingsrisico zal verwaarloosbaar klein zijn. 
 

6.2.4 Resultaten gevoeligheidsanalyses 
 
Bovenstaande paragrafen tonen dat met een aantal gerichte verbeteringen al snel 
voldaan wordt aan een aantal veiligheidseisen. Het overstromingsrisico na elke 
verbetering, uitgedrukt in het economisch risico en het slachtoffer risico is 
weergegeven in Figuur 33 en Figuur 34. 
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Figuur 33: Verwachtingswaarde van de economische schade in euro’s per hectare per jaar.

Figuur 34: de verwachtingswaarde van het lokaal individueel risico per jaar

6.3 Overstromingskans afname na verbetermaatregelen gericht op kansen

Met het treffen van maatregelen bij zwaarwegende dijkvakken kan de
overstromingskans van het dijkringgebied naar beneden worden bijgewerkt. Het effect
van deze ‘maatregelen’ kan worden gesimuleerd door deze vakken niet mee te nemen
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bij het bepalen van de overstromingskans. De overstromingskans van het 
dijkringgebied zal hierdoor afnemen. De gevoeligheidsanalyse houdt in dat eerst wordt 
gekeken naar de faalmechanismen die de grootste bijdrage levert aan het de 
overstromingskans en daarna wordt gekeken welk dijkvak de grootste faalkans heeft 
voor het betreffende faalmechanisme. 
 
Tabel 22: Invloed van het weglaten van faalmechanismen met relatief grote bijdrage aan de overstromingskans 

Aantal 
stappen 

Verbeterd dijkvak Verbeterd 
faalmechanisme 

Kans van het 
faalmechanisme voor 
verbetering (gehele 
dijkring) [per jaar] 

Overstromingskans 
na verbetering 

(gehele dijkring) 
[per jaar] 

- (uitgangssituatie) n.v.t.   1,39E-02 (>1/100) 

1 DV10_DP34_025-DP39_000 Overloop en golfoverslag 1,37E-02 (>1/100) 5,30E-03 (1/189) 

2 DV7_DP20_095-DP26_030 Overloop en golfoverslag 4.97E-03 (1/201) 1.80E-03 (1/557) 

3 DV12_DP41_085-DP46_025 Overloop en golfoverslag 1.43E-03 (1/700) 8.44E-04 (1/1.185) 

4 DV9_DP28_000-DP34_025 Overloop en golfoverslag 4.55E-04 (1/2.196) 5.99E-04 (1/1.670) 

5 DV4_DP12_055-DP16_030 Bekleding 2.39E-04 (1/4.188) 3.81E-04 (1/2.624) 

6 DV22_DP84_030-DP88_000 Overloop en golfoverslag 2.07E-04 (1/4.833) 2.65E-04 (1/3.780) 

7 DV3_DP8_090-DP12_055 Macrostabiliteit 1.59E-04 (1/6.270) 1.27E-04 (1/7.900) 

8 DV8_DP26_030-DP28_000 Overloop en golfoverslag 8.80E-05 (1/11.369) 9.20E-05 (1/10.872) 

9 DV7_DP20_095-DP26_030 Overloop en golfoverslag 5.32E-05 (1/18.792) 8.05E-05 (1/12.421) 

10 DV6_DP18_020-DP20_095 Overloop en golfoverslag 4.16E-05 (1/24.042) 7.34E-05 (1/13.616) 

 
Figuur 21 toont dat de grootste bijdrage wordt geleverd door het faalmechanisme 
overloop en golfoverslag. Dit heeft meerdere redenen:  

• Voor overloop en golfoverslag zijn alle dijkvakken geschematiseerd, er is dus 
voor de gehele dijkring een faalkans berekend. Voor de overige 
faalmechanisme is alleen voor die dijkvakken waarvan verwacht werd dat het 
betreffende faalmechanisme een grote kansbijdrage zou leveren een 
vakschematisatie gemaakt.  

• Voor de faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging 
bekleding en erosie dijklichaam werd de bijdrage hoog geacht echter door 
vernieuwde inzichten bleek dit in mindere mate het geval. 

 
Er moet in totaal 2,3 km dijk versterkt worden om een overstromingskans kleiner is 
dan 1/1.250 per jaar te bereiken [ref 19]. Het gaat om vier dijkvakken die dan 
versterkt moeten worden. De berekende overstromingskans van het dijkringgebied is 
dan 1/1.670 per jaar. 
 
Binnen VNK2 worden standaard minimaal 10 stappen uitgewerkt. Voor dijkringgebied 
13B gaat de faalkans van >1/100 per jaar (uitgangspositie) naar 1/13.600 per jaar 
(10 stappen). Er worden dan 8 vakken versterkt op overloop en golfoverslag, 1 dijkvak 
op falen bekleding en erosie van het dijklichaam en 1 dijkvak op macrostabiliteit 
binnenwaarts. De totale lengte van die tien versterkingen is 3,6 km. 
 
Figuur 35 toont de afname van de overstromingskans na een x aantal kilometer 
verbeteringen. Het toont aan dat in het begin de afname heel groot is. Dit komt in 
absolute zin omdat eerst de vakken worden verbeterd met de grootste faalkans. 
Naarmate meer verbetering worden uitgevoerd is het resultaat op de 
overstromingskans van deze verbeteringen kleiner. 
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Figuur 35: Effect van verbeteringen op dijkvakken met de grootste bijdrage aan de overstromingskans 
 
Figuur 36 toont de relatieve bijdrage per faalmechanisme aan de overstromingskans 
van het dijkringgebied. Het is duidelijk zichtbaar dat overloop en golfoverslag in de 
eerste stappen de grootste bijdrage levert aan de kansbijdrage. Bij stap 4 is de 
bijdrage van beschadiging bekleding en erosie dijklichaam het grootste. Na stap 4 is 
de relatieve bijdrage van beschadiging bekleding en erosie dijklichaam weer beperkt 
omdat dit dijkvak verbeterd is. Bij stap 6 is de bijdrage van macrostabiliteit 
binnenwaarts het grootste. Nadat ook dit dijkvak verbeterd is, blijft tot stap 10 de 
bijdrage van overloop en golfoverslag het grootst. 
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Figuur 36: Relatieve bijdrage van mechanismen per stap 
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Figuur 37: Faalkansbijdrage aan de overstromingskans van dijkring 13B per faalmechanisme na 10 stappen 
 
Figuur 37 toont de bijdrage per faalmechanismen voor de overstromingskans van 
dijkring 13B. In vergelijking tot Figuur 21 is de bijdrage van de verschillende 
faalmechanismen sterk veranderd: golfoverloop en golfoverslag (van 97% naar 47%), 
macrostabiliteit binnenwaarts (van 1% naar 30%) en beschadiging bekleding en erosie 
dijklichaam (van 2% naar 23%). De kansbijdrage van opbarsten en piping blijft 
verwaarloosbaar klein. 
 

6.4 Overstromingskans afname bij variërende graskwaliteit binnentalud 

 
Op verschillende plekken langs voornamelijk de Zuid- en Westkade is de graskwaliteit 
op het binnentalud slecht. Het vaststellen van de graskwaliteit is lastig en wordt onder 
andere bepaald door het soort gras en de frequentie van het onderhoud en 
bijvoorbeeld door de soorten diversiteit. De graskwaliteit, of beter gezegd de sterkte 
van het gras tegen eroderen bij overspoelend water, is een belangrijke sterkte-
eigenschap in de faalkansanalyse. Verondersteld wordt dat door beter gericht 
onderhoud de graskwaliteit op de taluddelen verbeterd kan worden. 
 
Voor overloop en golfoverslag wordt de graskwaliteit in drie klassen opgegeven: 
slechte, matige of goede graskwaliteit. De kwalificatie van de graskwaliteit die gebruikt 
is in de schematisatie van VNK2 is gebaseerd op de toetsresultaten [ref 14 en ref 16]. 
 
In de gevoeligheidsanalyse zijn de 3 klassen voor graskwaliteit doorgerekend voor alle 
dijkvakken. Tabel 23 toont de faalkans voor het faalmechanisme overloop en 
golfoverslag en voor dijkringgebied 13B bij één klasse verbeterde graskwaliteit en één 
klasse verslechterde graskwaliteit. Hieruit valt op te maken dat indien energie 
gestoken wordt in een verbeterd onderhoud plan voor de graskwaliteit dit kan 
resulteren in een kleinere overstromingskans van de dijkring. Indien de graskwaliteit 
verder verslechterd zal deze geringe invloed hebben op de huidige faalkans. Omdat 
voornamelijk de Zuidkade al een slechte graskwaliteit heeft kan de overstromingskans 
niet veel slechter worden. Voor de overige dijkvakken, vooral de Noord- en Westkade 
geldt dat de faalkans voor overloop en golfoverslag gering is en dat met een slechte 
graskwaliteit de kansbijdrage nog steeds gering is. 
 



 

 

 

 

59 

Tabel 23: Overstromingskans bij één klasse verbeterde en één klasse verslechterde graskwaliteit 

 Overloop en golfoverslag Dijkring 13B 
Faalkans 
[per jaar] 

Faalkans 
[per jaar] 

Faalkans 
[per jaar] 

Faalkans 
[per jaar] 

Overstromingskans bij initiële 
graskwaliteit 1,365E-02 >1/100 1,394E-02 >1/100 
Overstromingskans bij één 
klasse betere graskwaliteit 2,678E-03 1/373 3,024E-03 1/331 
Overstromingskans bij één 
klasse slechtere graskwaliteit 1,384E-02 >1/100 1,412E-02 >1/100 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

7.1.1 De kans op een overstroming in dijkringgebied 13B 

• De berekende overstromingskans van dijkring 13B is groter dan 1/100 per jaar. 
Enkele zwakke dijkvakken, voornamelijk in de Zuidkade, zijn bepalend voor de 
overstromingskans. Voor de West- en Noordkade gelden kleinere faalkansen. De 
grootste faalkansen worden gevonden langs de Zuidkade. Dijkvak 10, 7 en 12 
hebben respectievelijk een faalkans voor 1/95, 1/243 en 1/845 per jaar. 

 
• Het faalmechanisme overloop en golfoverslag levert de grootste bijdrage aan de 

overstromingskans. Dit komt onder andere door slechte graskwaliteit en de lage 
kruinhoogtes als gevolg van zettingen op de Zuidkade. De faalmechanismen 
macrostabiliteit binnenwaarts en beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
leveren een kleine bijdrage. Het faalmechanisme opbarsten en piping heeft een 
verwaarloosbare bijdrage aan de overstromingskans. 

 
• Voor het terugbrengen van de overstromingskans naar een economisch optimale 

overstromingskans van 1/300 per jaar of 1/1.000 per jaar (DPV) moet 
respectievelijk 0,85 of 1,8 kilometer dijk versterkt worden. Delen van de Westkade 
en de gehele Zuidkade hebben een slechte graskwaliteit. De graskwaliteit is een 
maat tegen erosie van het dijklichaam door golfoverslag. Indien deze kwaliteit van 
de grasmat een klasse verbeterd wordt, door bijvoorbeeld verbeterd onderhoud en 
beheer, dan neemt de overstromingskans van >1/100 af naar kleiner dan 1/300 
per jaar. 

 
• Een aantal trajecten van de waterkering zijn opgenomen in het HWBP2. Dit zijn de 

volledige Zuidkade en de Westkade vanaf de zuidkant van de haven tot aan de 
aansluiting met de provinciale weg, en een kleine strekking ten noorden van de 
haven tot aan de strekdam. Indien alle dijkvakken, die in aanmerkingen komen 
voor versterking, integraal worden versterkt dan neemt de overstromingskans van 
dijkring 13B afneemt tot 1/7.000 per jaar. 

 

7.1.2 De gevolgen van overstromingen in dijkringgebied 13B 

• Als er een overstroming optreedt, vallen er maximaal 5 slachtoffers en gemiddeld 
één slachtoffer. De maximale schade bedraagt 55 miljoen euro. 

• Het voormalig eiland Marken kan gezien worden als een ‘bakje’. Indien de 
waterkering faalt en er een overstroming plaatsvind dan stroomt het gehele eiland 
vol. Echter, indien dit bij de haven gebeurd zijn de gevolgen vooral in het begin 
minder groot. Indien er een bres ontstaat bij bijvoorbeeld de Rozewerf of de 
Minnewerf dan zijn de gevolgen en de schade het grootst. 

 

7.1.3 Het overstromingsrisico in dijkringgebied 13B 

• Door de kansen op de verschillende overstromingsscenario’s te combineren met de 
gevolgen van een daarbij optredende overstroming, is het overstromingsrisico in 
beeld gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar het economisch risico als het 
slachtofferrisico, zie hoofdstuk 5. 
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Tabel 24: Resultaten risicoberekeningen voor dijkringgebied 13B. 

Economisch 
risico 

Verwachtingswaarde economische schade (M€ per jaar) 0,5 

Minimale economische schade bij een overstroming (M€) 20 

Gemiddelde5 economische schade per overstroming (M€) 37 

Maximaal6 economische schade bij een overstroming (M€) 55 

Slachtoffer-
risico 

Verwachtingswaarde aantal slachtoffers (per jaar) 0,013 

Minimaal aantal slachtoffers bij een overstroming 1 

Gemiddeld5 aantal slachtoffers per overstroming 1 

Maximaal6 aantal slachtoffers bij een overstroming 5 

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

(plaatsgebonden risico) 

0,0087 

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

(lokaal individueel risico) 

0,0031 

 
• Het lokaal individueel risico (LIR) is op veel plekken groter dan 10-5 per jaar 

(basisveiligheid). Dit komt voornamelijk door de hoge faalkansen aan de Zuidkade. 
Indien dijkvak 10 versterkt wordt (huidige faalkans 1/95 per jaar) dan is het lokaal 
individueel risico overal kleiner dan 10-5 per jaar. 

 
• Ringdeel 1 (RD01) levert de grootste bijdrage aan het overstromingsrisico 

(99,1%). Dit komt omdat de berekende faalkansen in ringdeel 1 (Zuidkade 
voornamelijk) erg groot zijn. Daarnaast is ringdeel 1 zeer groot: alle dijkvakken 
met uitzondering van dijkvak 1, 21 en 22 (Haven van Marken). Indien er 
dijkverbeteringen worden toegepast bij de Zuidkade (dijkvak 10, 7, 12 en 9) dan 
veranderen de overstromingskans en het overstromingsrisico aanzienlijk. 

 
• Een aantal standaard gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd. Gebleken is dat met 

een aantal concrete verbeteringsstappen een aantal gestelde eisen worden 
behaald. Indien er één dijkvak (dijkvak 10) wordt verbeterd voor het 
faalmechanisme overloop en golfoverslag dan wordt voldaan aan de eis waarbij het 
lokaal individueel risico kleiner is dan 10-5 per jaar. De verwachtingswaarde van de 
economische schade en het aantal slachtoffers is dan gereduceerd tot bijna 50% 
van de basis situatie. Indien er twee dijkvakken worden versterkt (dijkvak 10 en 
7) dan wordt ook voldaan aan een overstromingskans kleiner dan de economisch 
optimale overstromingskans van 1/300 per jaar uit het DPV. In dat geval is de 
verwachtingswaarde van de economische schade en het aantal slachtoffers al 
kleiner dan 20% van de basis situatie. 

 

7.2 Aanbevelingen 

• De dijkvakken 7, 10 en 12 hebben een grote faalkans voor het 
faalmechanisme overloop en golfoverslag. Deze drie dijkvakken liggen alle drie 
langs de Zuidkade van Marken. Deze dijkvakken zijn maatgevend voor het 
overstromingsrisico van dijkring 13B. Lokaal, en gelaagd ophogen, kan al 
resulteren in een reductie van het overstromingsrisico. Daarbij moet wel gelet 
worden op de manier van ophogen. De Zuidkade is sterk gevoelig voor 

                                                
5 De gemiddelde economische schade of het gemiddeld aantal slachtoffers is de verwachtingswaarde gedeeld door de 
overstromingskans 
6 Met maximaal wordt hier bedoeld de gevolgen die behoren bij het beschouwde overstromingsscenario met de grootste 
gevolgen. Overstromingsscenario’s die niet zijn beschouwd in de risicoanalyse kunnen mogelijk grotere gevolgen 
hebben. 
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zettingen. Het verhogen in periode in plaats van één keer voor 50 jaar heeft de 
voorkeur. 

 
• De grasbekleding op de West- en Zuidkade is van een slechte kwaliteit. De 

graskwaliteit van het binnentalud is één van bepalende parameter voor de 
sterkte tegen erosie van het dijklichaam bij golfoverslag. Indien de 
graskwaliteit, bijvoorbeeld door verbeterd beheer en onderhoud en andere 
grassoorten, verbeterd wordt kan dit de faalkans door overloop en golfoverslag 
kleiner maken. 
 

• In de tweede en derde toetsronde zijn strekkingen afgekeurd op 
macrostabiliteit binnenwaarts. Als gevolg van deze resultaten is aanvullend 
(grond)onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit aanvullend onderzoek 
tonen nog steeds aan dat bepaalde strekkingen niet voldoen aan de 
veiligheidsnorm. De resultaten van VNK2 tonen een relatief kleine faalkans 
voor dit faalmechanisme. Extra onderzoek naar macrostabiliteit binnenwaarts 
moet meer inzicht bieden. Bijvoorbeeld op het effect van dijken op veen voor 
het eiland Marken en de Markermeerdijken. De verschillen in grondopbouw en 
het effect van de geometrie op de stabiliteit. 
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Bijlage B Begrippenlijst 

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

afschuiving wordt gebruikt bij het faalmechanisme macrostabiliteit 
binnenwaarts. 

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

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

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

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

krachten. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Kansdichtheidfunctie 
 Een functie die aan elke mogelijke waarde van een stochast een 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studie naar kansen en gevolgen” 
 
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 
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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 

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

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

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

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

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

 
Piping 
 Het verschijnsel waarbij er als gevolg van erosie door grondwaterstroming 

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

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

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

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

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

significante invloed heeft op het overstromingspatroon en de optredende 
schade. 

 
RisicoTool 
 Applicatie waarmee het overstromingsrisico van het dijkringgebied 

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

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

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

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

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

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

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

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

V = σ/µ. 
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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 Vakindeling en locatie-aanduiding dijkring 13B
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Bijlage D Overzicht faalkansen 

Vak nr. Faalkans (per jaar) per faalmechanisme 

Overloop en 
golfoverslag 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Opbarsten en 
piping 

 Beschadiging 
bekleding en 

erosie 
dijklichaam 

Gecombineerd 

1 <1/1.000.000   1/59.000 1/57.000 

2 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

3 <1/1.000.000 1/7.300   1/7.200 

4 1/69.000   1/4.300 1/4.100 

5 1/350.000    1/350.000 

6 1/46.000    1/46.000 

7 1/200 1/45.000  < 1/1.000.000 1/240 

8 1/19.000    1/19.000 

9 1/3.300  <1/1.000.000 < 1/1.000.000 1/3.300 

10 >1/100    >1/100 

11 1/140.000    1/140.000 

12 1/800    1/840 

13 <1/1.000.000 <1/1.000.000   <1/1.000.000 

14 1/170.000  <1/1.000.000  1/170.000 

15 1/790.000    1/790.000 

16 1/230.000    1/230.000 

17 <1/1.000.000    <1/1.000.000 

18 1/89.000    1/89.000 

19 1/76.000  <1/1.000.000 < 1/1.000.000 1/75.000 

20 1/570.000    1/570.000 

21 1/770.000    1/770.000 

22 1/7.900    1/7.900 

Overstro-
mingskans 

>1/100 1/6.300 <1/1.000.000 1/4.200 >1/100 
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