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Samenvatting

DISCLAIMER
Het voorliggende document betreft een tussenstand op basis van een selectie van locaties.
Daarbij zijn geen werkelijke profielen gebruikt, maar gemiddelde dijken per gebied, en is
niet gewerkt met de definitieve software. Naar aanleiding van de analyses uit dit document
volgen mogelijk nog enkele aanpassingen. De informatie over de volgende gebieden komt
pas later beschikbaar: Grevelingen, Veluwerandmeer, Hollandse IJssel en Volkerak-
Zoommeer.

Introductie
Op het gebied van waterveiligheid wordt momenteel de overstap naar de overstro-
mingskansbenadering voorbereid. In 2017 zal de nieuwe veiligheidsnorm in de wet
worden vastgelegd. In het kader van de genoemde overstap worden er diverse
aanpassingen gedaan aan het instrumentarium dat nodig is om op basis van de
overstromingskans waterkeringen te kunnen beoordelen en ontwerpen. Daarnaast
zijn er op verschillende aspecten (bijvoorbeeld op het gebied van de hydraulische
belastingen en de sterkte van waterkeringen) nieuwe inzichten, of zijn fysieke
veranderingen in het landelijke watersysteem doorgevoerd.

Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (hierna: WBI2017 of WBI) bevat zowel
de regels voor het bepalen van de hydraulische belasting en de sterkte, als de
procedurele regels voor de beoordeling van de veiligheid van de primaire water-
keringen. Deze voorliggende tekst geeft een samenvatting van de verwachte
verschillen tussen eerdere Hydraulische Randvoorwaarden (HR) en het WBI2017. Op
basis van de resultaten in dit rapport kan een landelijk beeld worden geschetst,
waarbij inzicht gegeven wordt over de verschillen ten opzichte van het verleden
door de overgang op nieuwe databases fysica en statistiek, het overstappen op een
nieuwe normering en door het meenemen van statistische- en modelonzekerheden.
Als representatie van het verleden zijn de HR uit 2006 gebruikt.

In het onderstaande overzicht is aangegeven welke berekeningen en stappen zijn
uitgevoerd voor de verschilanalyse HR2006 – WBI2017. Op basis van de analyses
per watersysteem is het mogelijk een eerste landelijke beeld te schetsen. Hierbij
maken we inzichtelijk waar op landelijke schaal de grootste verschillen ontstaan ten
opzichte van het verleden op het gebied van veranderingen in de fysica en
statistiek, de overgang op de nieuwe normen en het effect van het meenemen van
statistische- en modelonzekerheden.

Figuur 1: Overzicht berekeningen (nummers) en stappen (kleuren) in verschilanalyse:
 - blauw:  Effect nieuwe database, statistiek en rekenmethode

(verschil tussen berekening 1 en 2),
 - oranje: Effect nieuwe norm (verschil tussen berekening 2 en 3),
 - groen:  Effect onzekerheden (verschil tussen berekening 3 en 4),
 - rood:  Totaal verschil (verschil tussen berekening 1 en 4).



Pagina 6 van 128

Veranderingen t.o.v. HR2006
Voor alle gebieden van Nederland waren in 2006 probabilistische modellen voor het
bepalen van hydraulische belastingen beschikbaar. De uitzonderingen waren de
Waddenzee en de bovenrivieren. Toeslagen en referentiegetallen waren verzameld
in het Hydraulische Randvoorwaardenboek. Met behulp van dit HR-boek, het
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) en het bijbehorende Hydra-instrumentarium
konden waterkeringbeheerders aan de slag om de status van de primaire keringen
in Nederland inzichtelijk te maken in de periodieke toetsrondes.

Sinds de HR2006 is veel veranderd: beschikbare kennis en inzichten zijn
toegenomen, de hoeveelheid rekenkracht is gegroeid, de overstap naar nieuwe
normen en één landelijke probabilistische methode zijn hiervan voorbeelden. Binnen
het WBI2017 worden fysische modeluitkomsten (waterstanden en golven)
gecombineerd in een probabilistisch model. Aan elke doorgerekende belasting-
combinaties wordt een kans van voorkomen toegekend, die vervolgens
gecombineerd worden. Dit werd bij de HR2006 gedaan met de Hydra-modellen. In
het WBI2017 wordt overgestapt naar één landelijk uniform probabilistisch model:
Ringtoets met als probabilistisch rekenhart Hydra-Ring. Dit model kan gezien
worden als een combinatie van de functionaliteit van de Hydra-modellen en het
model PC-Ring (gebruikt in het project Veiligheid Nederland in Kaart), aangevuld
met de nieuwste inzichten.

De verschilanalyse WBI2017 is uitgevoerd op basis van Hydra-NL1 berekeningen,
welke een goede indicatie zijn voor de uitkomsten van de uiteindelijke berekeningen
met Hydra-Ring. In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van de
belangrijkste veranderingen die hebben plaatsgevonden in sinds de HR2006 en die
meegenomen zijn in de uitgangspunten van het nieuwe WBI2017. We maken een
onderverdeling in

blauw:  Effect nieuwe database fysica, statistiek en rekenmethode (verschil
     tussen berekening 1 en 2 uit Figuur 1).
oranje: Effect nieuwe norm (verschil tussen berekening 2 en 3).
groen: Effect onzekerheden (verschil tussen berekening 3 en 4).
rood:  Totaalverschil tussen WBI2017 en HR2006.

Wijzigingen in de fysica
In het WBI2017 zijn voor een aantal watersystemen nieuwe modellen (met nieuwe
bodems) ontwikkeld, waar ook nieuwe productieberekeningen mee zijn gemaakt. In
het bijzonder gaat het om het gehele rivierengebied (Rijntakken en Maas), de
Vecht-IJsseldelta en het gebied van de Rijn-Maasmonding. Daarnaast is gebruik
gemaakt van resultaten uit 2011 voor het IJsselmeer, de Westerschelde en de
Waddenzee. Voor het Markermeer, de Oosterschelde en de Hollandse Kust is
weliswaar gebruik gemaakt van dezelfde fysica als uit de HR2006, maar is gewerkt
met een andere rekenwijze (zie ook het punt hieronder).

· In het rivierengebied betekent dit dat de invloed van Ruimte voor de Rivier
maatregelen, de Maaswerken en het ontzien van de Nederrijn-Lek expliciet
zijn meegenomen.

· In het IJsselmeer en langs de brede wateren is gebruik gemaakt van het
golfmodel SWAN.

1  Hydra-NL maakt het mogelijk om consistent beleidsadvies te geven aan DGRW voor alle watersystemen, en is
    noodzakelijk voor duiding van voorspellingen, voor beheer en onderhoud (stormvloedkeringen) en voor
    consistentie bij vergunningsverlening bij Rijkswaterstaat.
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· De laatste inzichten op het gebied van winddrag zijn meegenomen in het
merengebied (IJssel- en Markermeer). Dit betekent dat de waterstanden en
golven bij hoge windsnelheden minder toenemen dan eerder gedacht.

Wijzigingen in rekenwijze en statistiek
Naast aanpassingen aan de fysica zijn verbeteringen doorgevoerd aan de probabilis-
tische rekenwijze:

· Voor een aantal watersystemen (zoute wateren en meren) is de overstap
gemaakt naar een ander probabilistisch model (Hydra-K en Hydra-M zijn
vervangen).

· Voor de duinenkust is de manier om tot een rekenwaarde voor de
waterstand te komen veranderd.

· Daarnaast is voor alle watersystemen de invoer van het probabilistische
model verbeterd ten opzichte van de HR2006. Om het probabilistische
model te voeden zijn overschrijdingskansen nodig, bijvoorbeeld van de
afvoer. Deze zogenaamde "werklijnen van de afvoer" zijn in WBI2017
afgeleid op basis van GRADE2, waarbij rekening is gehouden met
overstromingen in Duitsland en onzekerheden (zie ook één van de punten
hieronder). Door gebruik te maken van werklijnen uit GRADE is automatisch
rekening gehouden met een fysisch maximum van de betreffende riviertak.
De enige uitzondering is de Vecht, waarvoor nog geen GRADE werklijn
beschikbaar is, maar wel rekening is gehouden met een fysisch maximum
door de werklijn voor de afvoer 'af te kappen' (verondersteld wordt dat de
afvoer bij zeer extreme gebeurtenissen niet verder toeneemt als gevolg van
overstromingen in het stroomgebied van de Vecht).

Overstap naar nieuwe normen
Bij het actualiseren van de waterveiligheidsnormen in 2017 wordt uitgegaan van
een risicobenadering. De normen zijn op een zodanige manier bepaald dat doelen
zoals basisveiligheid voor iedereen, en meer bescherming op plaatsen met grote
economische schade en grote aantallen slachtoffers, worden gehaald. Door de
normeisen vanuit de verschillende perspectieven te combineren is een normhoogte
per traject afgeleid. De hoogste norm vanuit basisveiligheid en economische
doelmatigheid is hierin leidend.

Normen worden uitgedrukt in toelaatbare kansen op overstroming van het te
beschermen gebied. De hoogten van de normen zijn daarbij afhankelijk van de te
beschermen waarden in het achterliggende gebied en de kosten van versterking van
de waterkeringen. Bij de overstromingskans gaat het om de kans dat de belasting
op de waterkering groter is dan de sterkte van de waterkering. Daarbij wordt
gekeken naar kansen op falen door alle mogelijke faalmechanismen en naar het
traject als geheel. Bij de toetsing wordt het traject als geheel beoordeeld
samengevat in één getal: de overstromingskans van het traject [Ministerie I&M,
2014].

Bij het toetsen en ontwerpen van dijken wordt in Nederland veelvuldig gebruik
gemaakt van een vast, toegestaan kritiek golfoverslagdebiet van 1 of zelfs 0,1
l/s/m. Recente inzichten (bijvoorbeeld op basis van de golfoverslaggenerator) laten
zien dat de (gras)bekleding van dijken veel erosiebestendiger is dan voorheen
gedacht. Binnen WBI2017 wordt daarom gebruik gemaakt van een soepeler

2  De Generator of Rainfall and Discharge Extremes (GRADE) is al bijna 20 jaar in ontwikkeling door Rijkwaterstaat,
 KNMI, en Deltares. Binnen het GRADE-project is het belangrijkste doel om te zoeken naar een op de fysica
 gebaseerde methode voor het bepalen van de (extreme) frequenties van afvoeren/waterstanden op de Rijn en de
 Maas (Passchier, 2014).
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overslagdebiet van 5 l/s/m. Dit geeft een minder strenge eis aan de hoogte van de
waterkering. Dijken worden daarom minder snel afgekeurd op erosie van het
binnentalud (voorheen "hoogte").

Meenemen van onzekerheden
Eén van de tekortkomingen van de methode die in de HR2006 is gehanteerd, was
het ontbreken van de statistische onzekerheden. Dit was een beleidskeuze.
Statistische onzekerheden ontstaan, omdat op basis van een eindige reeks metingen
(statistische) uitspraken worden gedaan over extreme gebeurtenissen die ver buiten
de meetreeks vallen. Er wordt gewerkt met een kans van overschrijden van een
bepaalde afvoer van bijvoorbeeld 1/10.000e per jaar, terwijl slechts 100 jaar
meetgegevens beschikbaar zijn. Naarmate verder buiten het bereik van de
metingen wordt geëxtrapoleerd, nemen de (statistische) onzekerheden toe. In het
WBI2017 wordt expliciet rekening gehouden met deze onzekerheden. Dit is een
beleidskeuze. Alleen zo kunnen alle gebieden van Nederland consistent worden
beoordeeld en zijn er geen gebieden impliciet onveilig. Ook de onzekerheden in de
gehanteerde (fysische en probabilistische) modellen zijn bij de afleiding van de
HR2006 niet expliciet meegenomen. In WBI2017 wordt rekening gehouden met het
feit dat de berekende waterstanden en golven niet 100% zeker zijn. Deze
onzekerheden zijn expliciet meegenomen in de verschilanalyse.

Effecten op de waterstanden
Het totaalbeeld over heel Nederland voor de waterstanden bij normfrequentie is
divers (zie Figuur 2). Voor veel gebieden sprake is van een afname van de
maatgevende waterstanden (de kustgebieden van Groningen, Friesland en Noord-
Holland, de westzijde van het merengebied, de Limburgse Maas, de IJssel en de
Ooster- en Westerschelde. De grote toenames in waterstanden (>0,5 meter) treden
op langs de Vecht (en het Zwarte Water/Zwarte Meer), langs Zuidelijk Flevoland, de
oostzijde van het IJsselmeer en langs de bedijkte Maas. Langs de duinenkust (zie
hoofdstuk 6.2) blijven de waterstanden bij de normfrequentie nagenoeg overal
gelijk of worden ze lager wordt. Alleen Zuid-Walcheren laat een toename zien van
rond de 0,5 m door toepassing van een hogere norm.
Op basis van de gemiddelde waarde van meerdere, onderzochte locaties in een
regio kunnen uitspraken worden gedaan over de gevolgen van de overstap.
Natuurlijk moet rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van
iedere locatie, maar om een beeld van het effect van de overstap voor een regio (en
daarna voor geheel Nederland) op te stellen is het gemiddelde weergegeven in de
figuur en besproken in de tekst. In Figuur 2 is ook de bandbreedte rondom het
gemiddelde weergegeven (blauwe lijntjes), wat per regio een beeld geeft van de
spreiding.

Overstap naar nieuwe database fysica, statistiek en rekenmethode
Voor het overgrote deel van de locaties geldt dat het effect van de nieuwe fysica en
statistiek weinig verandering betekent, of zelfs gunstiger uitvalt. Uitzonderingen
daarop zijn de Vechtdelta en enkele kustlocaties (kop van Groningen,
Kornwerderzand bij de Afsluitdijk, en de kop van Noord-Holland), waar de
waterstanden met 0,25 – 0,50 meter toenemen.

Overstap naar nieuwe normen
Voor wat betreft de nieuwe norm ontstaan in termen van waterstanden vooral
toenames langs de Rijntakken (Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal en
Nederrijn/Lek) en de bedijkte Maas. Voor de overige gebieden wijzigt er weinig, of
nemen de maatgevende waterstanden zelfs met meerdere decimeters af
(Waddenzee, Walcheren en Zuid-Beveland bijvoorbeeld).
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Figuur 2:  Regio-gemiddelde effect (gemiddeld (blok) en bandbreedte (lijn) van het
overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden bij normfrequentie.

Figuur 3: Opbouw van het verschil in waterstanden bij normfrequentie tussen HR2006
in WBI2017:
 - blauw:  Effect nieuwe database fysica, statistiek en rekenmethode
 - oranje: Effect nieuwe norm (incl. aangepast overslagdebiet)
 - groen:  Effect onzekerheden (model- en statistische onzekerheden)
 - rood:  Totaalverschil tussen WBI2017 en HR2006.
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Impact van onzekerheden
Het effect van onzekerheden geeft in alle gevallen een stijging. Door expliciet
rekening te houden met onzekerheden, moet de benodigde veiligheid groter worden
(daarom gaan de maatgevende waterstanden en HBN's omhoog). Het toevoegen
van onzekerheid werkt vooral door in het merengebied, de IJssel- en Vechtdelta, de
brede wateren in het benedenrivierengebied, de IJssel en langs de gehele Maas. In
zijn algemeenheid doet de statistische onzekerheid niet zo veel op de resultaten in
vergelijking met de modelonzekerheden. Voor de kustgebieden spelen de
modelonzekerheden in de waterstanden bijna geen rol (alleen bij duinen). Langs de
harde kust worden de waterstanden voor elke locatie verkregen door te interpoleren
tussen meetstations, en worden ze niet berekend met een hydraulisch model.



RWS Ongeclassificeerd | Verschilanalyse Landelijk Beeld | «Report_Date»

Pagina 11 van 128

Figuur 4: Landelijk beeld van de overstap van de HR2006 naar het WBI2017 voor de
waterstanden bij normfrequentie.

In bovenstaande figuur gaat het om locaties met een "harde" kering. De resultaten
voor de duinenkust worden gerapporteerd in hoofdstuk 7 "Watersysteem Kust en
duinen".
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Effecten op de benodigde kruinhoogte bij gegeven kritisch overslagdebiet
De effecten op de benodigde kruinhoogte bij een gegeven kritisch overslagdebiet
zijn veel gevoeliger voor diverse (lokale) aannames dan de effecten op de water-
standen. Dit zien we duidelijk terug in de resultaten, waar tussen opeenvolgende
dijkdoorsneden (uit uitvoerpunten oeverlocaties) sprongen van enkele decimeters
kunnen optreden. Dit is terug te zien in de bandbreedte van het regio-gemiddelde
verschil in Figuur 5. In Figuur 6 wordt stap voor stap de opbouw van het verschil
tussen HR2006 en WBI2017 getoond.

De locaties waar een groot verhogend effect ontstaat door het toevoegen van
onzekerheden, in combinatie met een klein effect door een verandering van de
norm, geven de grootste totale toenames. De grote uitschieters daarbij zijn de
harde keringen langs de Vechtdelta (incl. Zwarte Water en Zwarte Meer) en
Zuidelijk Flevoland. Ook langs de bedijkte Maas zien we grote toenames in de
benodigde kruinhoogte (dit komt door een opgeteld effect van de nieuwe normen en
het meenemen van onzekerheden). Hoewel de gemiddelde toename langs de
Hollandse Kust nagenoeg gelijk aan nul is, hebben de resultaten wel een zeer grote
spreiding. Sommige locaties laten dan ook langs de harde kust grote toenames zien.

In grote delen van het land vallen de verschillen ook gunstig uit, zoals langs de
Friese kust, langs grote delen van het IJsselmeer, langs de Waal en de IJssel, het
Haringvliet/Hollands Diep en grote delen van de Westerschelde en de Limburgse
Maas.

Overstap naar nieuwe database fysica, statistiek en rekenmethode
Landelijk gezien ontstaan de grootste verschillen door aanpassingen aan de fysica
en statistiek in de Vechtdelta, in de Oosterschelde en langs de kust van Groningen.
Ook in het merengebied zien we op enkele locaties nog flinke toenames in de
benodigde kruinhoogte (HBN) rondom de zuidkant van de Houtribdijk. We
verwachten dat vooral de overstap naar een andere rekenmethode voor sommige
locaties langs de kust van Groningen en in de Oosterschelde resulteert in een flinke
verhoging van het HBN (> 0,5 meter).

Overstap naar nieuwe normen
Als alleen wordt gekeken naar de overstap naar de nieuwe normen, nemen de
HBN's eigenlijk alleen toe langs Zuid-Beveland in de Westerschelde, de noordkant
van Oostelijk Flevoland, de Eems-Dollard, en in het rivierengebied (Waal en
Nederrijn/Lek). Een uitschieter in Zeeland is de locatie nabij Borssele waar de
nieuwe norm is afgenomen tot 10-6 per jaar. Verder is het beeld dat voornamelijk in
andere gebieden langs de meren en de kust de benodigde kruinhoogten HBN's flink
omlaag gaan (>0,75 meter), maar ook in de Oosterschelde.

Impact van onzekerheden
Het effect van onzekerheden geeft in alle gevallen een stijging. Het effect van
onzekerheden bestaat uit 2 delen: model- en statistische onzekerheid. Met name
locaties waar grote golven een rol spelen zijn gevoelig voor de onzekerheid in de
golfcondities. De locaties langs de Hollandse kust en in het Markermeer zijn hier bij
uitstek voorbeelden van. Hetzelfde effect zien we terug in de Westerschelde: van
oost naar west neemt het effect van onzekerheid toe door toenemende golven. In
het rivierengebied overheerst de onzekerheid in de waterstand, waarbij het effect
langs de Maas duidelijk groter is dan langs de Rijntakken. Ook in de Vechtdelta
werkt de modelonzekerheid in de waterstand sterk door.
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Figuur 5: Regio-gemiddelde effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
hydraulisch belastingniveaus.

Figuur 6: Opbouw van het verschil in hydraulisch belastingniveaus tussen HR2006 en
WBI2017:
 - blauw:  Effect nieuwe database fysica, statistiek en rekenmethode
 - oranje: Effect nieuwe norm (incl. aangepast overslagdebiet)
 - groen: Effect onzekerheden (model- en statistische onzekerheden)
 - rood: Totaalverschil tussen WBI2017 en HR2006.
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Figuur 7: Landelijk beeld van de overstap van de HR2006 naar het WBI2017 voor de
hydraulische belastingniveaus.

Leeswijzer
Het vervolg van dit document bevat de resultaten van de verschilanalyse bij het
WBI 2017. In hoofdstuk 1 wordt een korte achtergrond gegeven van het project.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de resultaten op landelijk niveau. Daarna
wordt in hoofdstukken 3 t/m 6 per type watersysteem in meer detail ingegaan op de
duiding van de resultaten. Tijdens het uitvoeren van de analyses zijn een aantal
onderwerpen naar voren gebracht die extra aandacht behoeven in het afronden en
definitief maken van de hydraulische belastingen in WBI2017. Deze worden
besproken in hoofdstuk 7.
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1 Achtergrond

Rijkswaterstaat werkt op dit moment aan de wettelijke toetsvoorschriften 2017, het
“Wettelijk Toetsinstrumentarium” genoemd (WBI2017). In de laatste wijziging van
de Wet op de Waterkering is de naamgeving veranderd in “Wettelijke Beoordeling”
(WBI2017). Deze naamsverandering is ingevoerd per 1 januari 2016. Door de
invoering van de nieuwe normering gaan er veel zaken veranderen, zowel in het
proces als in de techniek voor de beoordeling van waterkeringen in Nederland.

In de nieuwe Wet op de Waterkering komen nieuwe normen te staan. Deze gaan
formeel in op 1 januari 2017
(https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK005903). De nieuwe norm
gaat uit van een toelaatbare kans van falen van waterkeringen per dijktraject. De
argumentatie voor deze wetsverandering komt uit het Deltaprogramma Veiligheid
en is gebaseerd op een landelijke risicoanalyse (WV21). Een belangrijke verandering
is de vorm van de norm en hoe die doorwerkt per vak in de toetsing.

1.1 Doelstelling
De doelstelling van het voorliggende rapport is om voldoende betrouwbare
informatie te geven voor de bestuurlijke consultatie van het WBI op het gebied van
hydraulische belastingen. In dit rapport wordt een landelijk beeld geschetst, waarbij
inzicht gegeven wordt in de verschillen ten opzichte van het verleden door de
overgang op nieuwe databases fysica en statistiek, het overstappen op een nieuwe
normering en door het meenemen van statistische- en modelonzekerheden.

1.2 Verschilberekeningen
Voor de watersystemen rivieren, meren, estuaria 's en kust zijn verschilanalyses
uitgevoerd op basis waarvan het landelijk beeld is opgeschreven. Deze
verschilanalyse heeft als doel de overgang van de vigerende HR2006 naar het
WBI2017 voor de hydraulische belastingen stapsgewijs in kaart te brengen. Hierin
onderscheiden we drie stappen:

i. Verschil door verandering van de fysische en statistische
uitgangspunten;

ii. Verschil door toepassing van de nieuwe normering en een ander
overslagdebiet en

iii. Verschil door toevoeging van statistische- en modelonzekerheden.

Figuur 8: Overzicht stappen in verschilanalyse.

De verschilanalyse voeren we uit aan de hand van 4 berekeningen (Figuur 8):
1. Vigerende HR: statistische uitgangspunten van de HR2006 bij oude

overschrijdingskansnorm;
a. Waterstand bij de oude overschrijdingsfrequentie;



Pagina 16 van 128

b. HBN bij oude overschrijdingsfrequentie en een overslagdebiet van 1
l/s/m;

2. WBI2017 bij oude norm: statistische uitgangspunten van het WBI2017 exclusief
onzekerheden in combinatie met de oude overschrijdingskansnorm;

a. Waterstand bij de oude overschrijdingsfrequentie;
b. HBN bij oude overschrijdingsfrequentie en een overslagdebiet van 1

l/s/m;
3. WBI2017 bij nieuwe norm: statistische uitgangspunten van het WBI2017

exclusief onzekerheden in combinatie met de nieuwe overstromingskansnorm;
a. Waterstand bij de nieuwe trajectafhankelijke overstromingskansnorm;
b. HBN bij de nieuwe trajectafhankelijke overstromingskansnorm en een

overslagdebiet van 5 l/s/m;
4. WBI2017 bij nieuwe norm incl. onzekerheden: statistische uitgangspunten van

het WBI2017 inclusief onzekerheden in combinatie met de nieuwe
overstromingskansnorm;

a. Waterstand bij de nieuwe trajectafhankelijke overstromingskansnorm;
b. HBN bij de nieuwe trajectafhankelijke overstromingskansnorm en een

overslagdebiet van 5 l/s/m.

1.3 Nieuwe norm
Als onderdeel van de verschilanalyses maken we het effect van de nieuwe norm
inzichtelijk. De overschrijdingskans van de waterstand of het HBN, die afgeleid
wordt conform het Ontwerp Instrumentarium versie 3 2014 (RWS – WVL, 2014), is
gegeven door:

· De maatgevende waterstand wordt afgeleid bij de overschrijdingskans die
gelijk is aan de maximaal toelaatbare overstromingskans (de voormalige
‘ondergrens’).

· Het HBN wordt afgeleid bij een overschrijdingskans die bepaald is met de
formule Poverschrijdingskans,HBN = (Pmax. toelaatbare kans * ω)/N. Hierin
is ω de faalkansruimtefactor die standaard 24% voor het mechanisme
golfoverslag en N is een maat voor het lengte effect.

Voor de maximaal toelaatbare kans per dijktraject maken we gebruik van de meest
recente inzichten uit het wetgevingstraject. De maximaal toelaatbare kans per
dijktraject is weergegeven in Bijlage A. In de toegeleverde informatie zijn hoge
gronden aanwezig. Deze kennen geen norm. Toch zijn op deze plekken belastingen
berekend. Op deze plekken is de norm van dichtstbijzijnde dijkring gehanteerd (in
de meeste gevallen is dit een afkeurkans van 1/100 per jaar).

De N-waarde voor het lengte effect van golfoverslag is afkomstig uit het OI2014
versie 4 (Concept, toegeleverd door B. van Bree). Het OI2014 versie 4 presenteert
geen landsdekkend overzicht. In geval een traject ontbreekt in deze lijst, hebben we
de N-waarde zo gekozen dat deze gelijk is aan de aangrenzende trajecten. Hierdoor
ontstaat een consistent en landsdekkend beeld van de te hanteren N-waarden. De
N-waarden zijn weergegeven in Bijlage B. De faalkansruimtefactor wordt in lijn met
OI2014 standaard op 24% verondersteld.

1.4 Overige uitgangspunten en randvoorwaarden
We maken gebruik van op dit moment beschikbare resultaten, modellen en
inzichten. Deze zijn nog steeds in ontwikkeling en het is niet mogelijk om met
definitieve gegevens/keuzes te werken. Uiteraard proberen we hier (in overleg met
RWS) zo goed mogelijk op te anticiperen en steeds de consequenties inzichtelijk te
maken. In bijlage S hebben wij per watersysteem de gebruikte uitgangspunten
opgesteld.
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Weergave resultaten
In de hoofdstukken 2 t/m 6 bespreken we de resultaten van de berekeningen. Daar
wordt per watersysteem de resultaten besproken aan de hand van
staafdiagrammen. In Figuur 9 zijn voorbeelden te zien van deze diagrammen. De
rode balkjes tonen het totale effect in termen van waterstanden of hydraulische
belastingniveaus van het overstappen van de HR2006 naar het WBI2017. De blauwe
balkjes laten het effect zien van andere databases fysica, statistiek en een andere
rekenwijze. De figuur toont met oranje balkjes het effect van het overstappen naar
de nieuwe overstromingskans. De waarde van deze oranje balkjes wordt
veroorzaakt door de combinatie van (i) de nieuwe normfrequenties en (ii) het
vergroten van het overslagdebiet van 1 naar 5 l/s/m. Het effect van het meenemen
van onzekerheden is met groene balkjes weergegeven. Hierbij zijn zowel
onzekerheden in de statistiek als onzekerheden in de modelberekeningen
(waterstand en golven) meegenomen. De sommatie van de waarden van de blauwe,
oranje en groene balken levert het totale verschil tussen HR2006 en WBI2017 (dit
zijn de rode balkjes).

Figuur 9: Voorbeeldweergave van effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017
op waterstanden en hydraulische belastingniveaus langs het Zwarte Water en
het Zwarte Meer (voorbeeldfiguren: links waterstanden en rechts hydraulische
belastingniveaus).

Gekoppeld aan elk staafdiagrammen is een tabel (een voorbeeld is te zien in
Tabel 1). In de tabel zijn het gemiddelde, de standaarddeviatie, het minimum en het
maximum berekende verschil voor de locaties opgenomen. Op basis van de
gemiddelde waarde kunnen uitspraken worden gedaan voor de gevolgen voor een
regio. De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding voor waterstand en
belastingniveau. Het minimum en maximum geven de bandbreedte. Natuurlijk moet
rekening gehouden worden met de specifieke eigenschappen van iedere locatie,
maar om een beeld van het effect van de overstap voor een regio op te stellen zijn
deze grootheden in onze rapportage weergegeven (en gekoppeld aan de
staafdiagrammen besproken). In bijlage N zijn ook tabellen opgenomen, waarin per
normtraject de overstap in vergelijkbare staafdiagrammen is gepresenteerd.
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Hydraulisch Belasting Niveau

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,72 0,07 0,38 1,18
Standaarddeviatie 0,24 0,22 0,08 0,19
Minimum 0,28 -0,14 0,25 1,02
Maximum 1,01 0,36 0,48 1,56

Tabel 1: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs het Zwarte Water en het Zwarte Meer (voorbeeld tabel).

In Figuur 10 is de informatie uit bovenstaande tabel nog een keer grafisch
weergegeven. De rode balkjes in het rechterdiagram tonen (als voorbeeld) het
gemiddelde per regio in het merengebied van het totale verschil tussen HR2006 en
WBI2017. De verticale zwarte lijnen geven de bandbreedte van dit regio-
gemiddelde. We gebruiken deze grafieken om een beeld per regio op te stellen,
alhoewel de effecten per locatie sterk kunnen verschillen. Daarom is de bandbreedte
(het verschil tussen het minimum en maximum uit Tabel 1) ook weergegeven.

De linkergrafiek in Figuur 10 geven het gemiddelde per regio weer. De kleuren
komen overeen met de effecten zoals hiervoor geïntroduceerd. De sommatie van de
blauwe, oranje en groene balkjes geeft het totale verschil tussen HR2006 en
WTI2017 (rode balkjes). Deze drie balkjes geven een helder inzicht in de opbouw
van het effect van de overstap. Uit het staafdiagram kan de bijdrage worden
afgelezen van verschillende databases / statistiek, van verschillende
normfrequenties/overslagdebieten, en van het meenemen van onzekerheden. De
rode balkjes in de rechtergrafiek zijn dezelfde rode balkjes als in de linker grafiek.
Daarbij is echter ook de spreiding weergegeven (de zwarte lijntjes).

Figuur 10: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de rivieren (voorbeeldfiguren: links de opbouw van het
gemiddelde van het totale verschil en rechts de spreiding van het totale verschil
per regio).

In bijlage O zijn per oeverlocatie frequentielijnen van de waterstand en het HBN.
Een voorbeeld hiervan is Figuur 11. In de figuur linksboven zijn de frequentie lijnen
van drie verschillende berekeningen weergegeven:

· WBI2017 zonder onz.: statistische uitgangspunten van het WBI2017
exclusief onzekerheden.

· WBI2017 met onz. I: statistische uitgangspunten van het WBI2017 inclusief
onzekerheden in de statistiek en exclusief modelonzekerheden.
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· WBI2017 met onz. II: statistische uitgangspunten van het WBI2017 inclusief
onzekerheden in de statistiek en model (waterstand en golven).

In de figuur linksonder zijn de frequentie lijnen van zes verschillende berekeningen
weergegeven. Naast het bovenstaande onderscheid in het toepassen van
onzekerheden in de berekeningen is ook onderscheid gemaakt naar het gehanteerde
overslagdebiet. De doorgetrokken lijnen zijn berekend met een debiet van 5 l/s/m
en de onderbroken lijnen zijn berekend met 1 l/s/m. Met een sterretje wordt de
waarde van het toetspeil en het HBN uit de HR2006 weergegeven. Met de grijze,
onderbroken, verticale lijn wordt de vigerende normfrequentie aangegeven. Met de
grijze, doorgetrokken, verticale lijn is linksboven de maximaal toelaatbare
overstromingskans weergegeven (maat voor de waterstand bij nieuwe norm). Met
deze lijn linksonder is overschrijdingskans van het HBN weergegeven, omgerekend
met een N-waarde voor het lengte effect en een faalkansbijdrage van 24% (maat
voor het HBN bij de nieuwe norm).

· Het snijpunt van de donkerblauwe lijn met de grijze, doorgetrokken lijn in
de figuur linksboven komt overeen met de maatgevende waterstand
conform het WBI2017.

· Het snijpunt van de donkerrode, doorgetrokken lijn met de grijze
doorgetrokken lijn in de figuur linksonder is de maatgevende waarde voor
het HBN in WBI2017.

Het verschil tussen de waarden bij de hierboven genoemde snijpunten met de
waarde bij de sterretjes, is het effect van de overstap van HR2006 naar WBI2107
(aangegeven met een zwarte pijl). Dit zelfde verschil is gelijk aan de hoogte van het
rode balkje in de staafdiagrammen (de waarde in de vijfde, rode kolom uit de
tabellen). De andere lijnen zijn in de figuur opgenomen, om inzicht te verschaffen in
de oorzaken van het berekende verschil. In Figuur 11 is hierdoor de bijdrage van de
statistische onzekerheid, de modelonzekerheid, de aanpassing van het
overslagdebiet en de aanpassing van de normfrequentie te zien.
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Figuur 11: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden en
hydraulische belastingniveaus bij oeverlocatie 376 langs de Oosterschelde
(voorbeeldfiguren: linksboven de frequentielijnen van de waterstand, links
beneden de frequentielijnen van de HBN's en rechts de geografische locatie).



RWS Ongeclassificeerd | Verschilanalyse Landelijk Beeld | «Report_Date»

Pagina 21 van 128

2 Landelijk beeld

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de verschilanalyse WBI2017 en
HR2006 op landelijke schaal op basis van effecten op as-waterstanden,
oeverwaterstanden en hydraulisch belastingniveaus.

2.1 Effecten op de waterstanden

De effecten op de oeverwaterstanden komen overeen met de effecten op de as-
waterstanden. Omdat voor meerdere systemen oeverwaterstanden beschikbaar zijn
uit de verschilanalyse, tonen we in deze paragraaf de effecten van het WBI2017 op
de oeverwaterstanden. In Figuur 12 t/m Figuur 15 wordt stap voor stap de opbouw
van het verschil tussen HR2006 en WBI2017 in een landelijk beeld van
oeverwaterstanden gevisualiseerd.

Overstap naar nieuwe fysica en statistiek en rekenwijze (Figuur 12)
Voor het overgrote deel van de locaties geldt dat het effect van de nieuwe fysica,
statistiek en rekenmethode weinig verandering betekent, eigenlijk zelfs gunstiger
uitvalt. Uitzonderingen daarop zijn de Vechtdelta en enkele kustlocaties (kop van
Groningen, Kornwerderzand bij de Afsluitdijk, de Europoort en de kop van Noord-
Holland), waar de maatgevende waterstanden met 0,25 – 0,50 meter toenemen.

Overstap naar nieuwe normen (Figuur 13)
Voor wat betreft de nieuwe norm ontstaan in termen van waterstanden vooral
toenames langs de Rijntakken (Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal en
Nederrijn/Lek) en Zuid-Beveland in de Westerschelde. Daarnaast valt de toename
bij IJmuiden en bij Borsele op. Voor de overige gebieden wijzigt er weinig, of nemen
de maatgevende waterstanden zelfs met meerdere decimeters af (Waddenzee en
Maas bijvoorbeeld).

Impact van onzekerheden (Figuur 14)
Het toevoegen van onzekerheid werkt vooral door in het merengebied, de IJssel- en
Vechtdelta, de brede wateren in het benedenrivierengebied, de IJssel en de gehele
Maas. In zijn algemeenheid doet de statistische onzekerheid niet zo veel op de
resultaten in vergelijking met de modelonzekerheden. Langs de rivieren zijn
voornamelijk modelonzekerheden in de waterstand bepalend. In het merengebied
zijn zowel onzekerheden in de waterstanden als in de golven van invloed. Voor de
kustgebieden spelen de modelonzekerheden in de waterstanden geen rol. Langs de
kust wordt de waterstand voor elke locatie verkregen door te interpoleren tussen
meetstations en niet berekend met een hydraulisch model.

Totaalbeeld (Figuur 15)
Het totaalbeeld over heel Nederland voor de waterstanden levert een divers beeld.
Voor veel gebieden sprake is van een afname van de maatgevende waterstanden
(de kustgebieden van Groningen, Friesland en Noord-Holland, de westzijde van het
merengebied, de Limburgse Maas, de IJssel, de Waal en de Ooster- en Wester-
schelde. De grote toenames in waterstanden (>0,5 meter) treden op langs de
Vecht, langs de Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, de oostzijde van het IJsselmeer en
langs de Brabantse Maas.
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Figuur 12: Landelijk beeld van het effect op oeverwaterstanden van de overstap naar
nieuwe fysica en statistiek.
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Figuur 13: Landelijk beeld van het effect op oeverwaterstanden van de overstap naar
nieuwe normen.
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Figuur 14: Landelijk beeld van de impact op oeverwaterstanden van onzekerheden.
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Figuur 15: Landelijk totaalbeeld van de overstap van HR2006 naar WBI2017 op
oeverwaterstanden.

Specifiek voor de zoete watersystemen wordt nog vaak gebruik gemaakt van
waterstanden in de as van een rivier. In Figuur 16 zijn de onderstaande stappen
weergegeven voor deze locaties. De afbeelding linksboven toont de consequenties
van de overstap naar nieuwe fysica, statistiek en rekenwijze. Rechtsboven staan de
gevolgen van de aanpassing van de normfrequentie op de overstromingskans.
Linksonder wordt het effect van de onzekerheden getoond. Tenslotte is rechtsonder
het totale verschil te zien.
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Overstap naar nieuwe fysica en statistiek en rekenwijze (Figuur 16 – linksboven)
Voor het overgrote deel van de locaties geldt dat het effect van de nieuwe fysica,
statistiek en rekenmethode weinig verandering betekent, eigenlijk zelfs gunstiger
uitvalt. Door de Ruimte voor de Rivier (RvdR) maatregelen en toepassing van de
GRADE3 statistiek daalt de waterstand in het rivierengebied. Uitzondering daarop is
de Vechtdelta, waar geen GRADE werklijn beschikbaar is. Wel zijn de Ruimte voor
de Vecht maatregelen verwerkt in de modelschematisatie.

Overstap naar nieuwe normen (Figuur 16 – rechtsboven)
Voor wat betreft de nieuwe norm (de maximaal toelaatbare overstromingskans)
ontstaan in termen van waterstanden vooral toenames langs de Rijntakken
(Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal en Nederrijn/Lek), de Maas in Brabant, de
regio Rotterdam, nabij Maastricht, Zutphen en Kampen. Voor de overige gebieden
wijzigt er weinig, of nemen de maatgevende waterstanden zelfs met meerdere
decimeters af (Limburgse Maas, Haringvliet/Hollandsch diep, Zwarte Water en
Zwarte Meer).

Impact van onzekerheden (Figuur 16 – linksonder)
Het toevoegen van onzekerheid werkt vooral door langs de Brabantse Maas en in de
Vecht-IJsseldelta (meer dan 0,5 m verhoging). Behalve langs Waal, Nederrijn/Lek,
Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg, is de impact van onzekerheid ook nog groter
dan 0,25 m. In zijn algemeenheid doet de statistische onzekerheid niet zo veel op
de resultaten in vergelijking met de modelonzekerheden.

Totaalbeeld (Figuur 16 – rechtsonder)
Voorgaande drie stappen in de overgang van HR2006 naar WBI2017 sommeren tot
een divers beeld. De waterstanden nemen aanzienlijk toe in de Vechtdelta, het
Zwarte Water, het Zwarte meer, de Brabantse Maas en de Maas nabij Maastricht.
Hier treden grote toenames in waterstanden (>0,5 meter) op.

3  De Generator of Rainfall and Discharge Extremes (GRADE) is al bijna 20 jaar in ontwikkeling door Rijkwaterstaat,
 KNMI, en Deltares. Binnen het GRADE-project is het belangrijkste doel om te zoeken naar een op de fysica
 gebaseerde methode voor het bepalen van de (extreme) frequenties van afvoeren/waterstanden op de Rijn en de
 Maas (Passchier, 2014).
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(1) Overstap naar nieuwe fysica, statistiek en
rekenmethode

(2) overstap naar nieuwe normen

(3) Impact van onzekerheden (4) Totaalbeeld

Figuur 16: Het effect van de overstap van HR2006 naar WBI2017 in de as van de rivier.
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2.2 Effecten op de hydraulische belastingniveaus
De effecten op de HBN's zijn veel gevoeliger voor diverse (lokale) aannames dan de
effecten op de waterstanden. Dit zien we ook duidelijk terug in de resultaten, waar
tussen opeenvolgende oeverlocaties sprongen van enkele decimeters kunnen
optreden. In Figuur 17 t/m Figuur 20 wordt stap voor stap de opbouw van het
verschil tussen HR2006 en WBI2017 in een landelijk beeld van de HBN's
gevisualiseerd.

Overstap naar nieuwe fysica en statistiek op de HBN's (Figuur 17)
Landelijk gezien ontstaan de grootste verschillen door aanpassingen aan de fysica
en statistiek in de Vechtdelta, in de Oosterschelde en langs de kust van Groningen.
Ook in het merengebied zien we op enkele locaties nog flinke toenames in het HBN
rondom de zuidkant van de Houtribdijk. We verwachten dat in het bijzonder de
overstap van Hydra-K naar Hydra-NL voor sommige locaties langs de kust van
Groningen en in de Oosterschelde resulteert in een flinke verhoging van het HBN (>
0,5 meter).

Overstap naar nieuwe normen (Figuur 18)
Als alleen wordt gekeken naar de overstap naar de nieuwe normen, nemen de
HBN's eigenlijk alleen toe langs Zuid-Beveland in de Westerschelde, Noordelijk
Flevoland, de Eems-Dollard, en in het rivierengebied (Waal en Nederrijn/Lek). Een
uitschieter in Zeeland is de locatie nabij Borssele waar de nieuwe norm strenger is
geworden  tot 10-6 per jaar. Verder is het beeld dat met name langs de meren en de
kust de HBN's flink omlaag gaan (>0,75 meter), maar ook in de Oosterschelde.

Impact van onzekerheden (Figuur 19)
Het effect van onzekerheden bestaat uit 2 delen: model- en statistische
onzekerheid. Met name locaties waar grote golven een rol spelen zijn gevoelig voor
de onzekerheid in de golfcondities. De locaties langs de Hollandse kust en in het
Markermeer zijn hier bij uitstek voorbeelden van. Hetzelfde effect zien we terug in
de Westerschelde: van oost naar west neemt het effect van onzekerheid toe door
toenemende golven. In het rivierengebied overheerst de onzekerheid in de
waterstand, waarbij het effect langs de Maas duidelijk groter is dan langs de
Rijntakken. Ook in de Vechtdelta werkt de modelonzekerheid in de waterstand door.

Totaalbeeld (Figuur 20)
In grote delen van het land vallen de verschillen ook gunstig uit, zoals langs de
Friese kust, langs grote delen van het IJsselmeer, langs de Waal en de IJssel, het
Haringvliet/Hollands Diep en grote delen van de Westerschelde en de Limburgse
Maas.

De locaties waar een groot verhogend effect ontstaat door het toevoegen van
onzekerheden, in combinatie met een klein effect door een verandering van de
norm, geven de grootste totale toenames. Denk hierbij aan de harde keringen langs
de Hollandse Kust, de Oosterschelde, in de Vechtdelta en die langs Zuidelijk-
Flevoland. Ook langs de Brabantse Maas zien we grote toenames in de HBN's (dit
komt door een opgeteld effect van de nieuwe normen, het meenemen van
onzekerheden en het niet overstroombaar verondersteld zijn van de Maaskades).
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Figuur 17: Landelijk beeld van het effect op hydraulisch belastingniveaus van de overstap
naar nieuwe fysica en statistiek.
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Figuur 18: Landelijk beeld van het effect op hydraulisch belastingniveaus van de overstap
naar nieuwe normen.
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Figuur 19: Landelijk beeld van de impact op hydraulisch belastingniveaus van
onzekerheden.
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Figuur 20: Landelijk totaalbeeld van de overstap van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus.
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3 Watersysteem Rivieren

In dit hoofdstuk behandelen we de effecten van de overstap van de HR2006 naar
het WBI2017 voor locaties langs de Rijntakken en de Maas.

In Limburg is de maximaal toelaatbare faalkans 1/100 per jaar (Bijlage A). In
Limburg heeft het instromen van gebieden die zijn beschermd door de Maaskaden
een significant effect heeft op de lokale waterstand gedurende een hoogwater.
Omdat de keringen in Limburg nagenoeg allemaal bij een vergelijkbare
hoogwatergolf overstromen, is de lokale waterstand erg onzeker. Afhankelijk van de
vorm van het hoogwater en de actuele toestand van de keringen wijzigt de volgorde
waarin de bekade gebieden overstromen. Om deze onzekerheid te elimineren is
gekozen voor een veilige bovengrensbenadering. De resultaten van de
verschilanalyse langs de Limburgse Maas zijn verkregen door de Limburgse keringen
niet-overstroombaar (oneindig hoog) te veronderstellen.

In de HR berekeningen langs de Brabantse Maas is de werkelijke hoogte van de
Limburgse keringen gebruikt in het model, vanwege het verschil in normhoogte
tussen de Limburgse en Brabantse Maaskeringen. In bijlage E is het effect van deze
aanname terug te lezen. In het  geval van oneindig hoge Limburgse keringen bij een
terugkeertijd van T = 10.000 jaar zullen de waterstanden in Brabant ongeveer 0,25
meter hoger uitvallen.

In de figuren en tabellen op de volgende pagina zijn de resultaten van de overstap
van HR2006 naar WBI2017 samengevat. Het totaalbeeld langs de Bovenrijn en Waal
is dat de nieuwe HBN's grofweg 0,3 meter lager uitvallen dan in de HR2006. Langs
het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de Lek is het HBN voor meer dan de helft
van de onderzochte locaties vergelijkbaar met het verleden, 30% geeft een
verhoging van ruim 0,2 meter en 15% valt ongeveer 0,2 meter lager uit. Net als
langs de Bovenrijn en Waal gaan ook de HBN's langs de IJssel naar beneden (met
ongeveer 0,4 meter). Uitzondering zijn de 2 locaties direct na de IJsselkop, waar de
aanpassing van de afvoerverdeling (ontzien Nederrijn-Lek) juist zorgt voor een
toename van 0,3 meter.

· Door aangepaste fysica en statistiek dalen de HBN's langs de Bovenrijn en
Waal met ongeveer 0,9 meter, langs het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn
en de Lek is dit ongeveer 0,4 meter en langs de IJssel 0,6 meter.

· Het effect van de overstap naar een nieuwe norm gecombineerd met een
hoger kritiek golfoverslagdebiet geeft een stijging in het HBN van rond de
0,4 meter langs de Bovenrijn en Waal. Langs het Pannerdensch Kanaal, de
Nederrijn en de Lek is de toename ongeveer 0,3 meter en langs de IJssel
orde 0,2 meter.

· Toevoegen van model- en statistische onzekerheden (waterstand en golven)
zorgt voor toenames in het HBN van grofweg 0,2 meter langs alle
Rijntakken, met uitzondering van de IJssel waar de toename gemiddeld rond
de 0,3 m ligt met uitschieters naar 0,4 meter.

Het totaalbeeld langs de Grensmaas (Maaskaden overstromen niet bij de
normfrequentie) is dat de HBN's grofweg 0,4 meter lager uitvallen dan in het
verleden. De verschillen zijn voornamelijk bepaald door de veranderingen in fysica
(uitvoering Maaswerken). Op enkele plekken gaan de HBN's zelfs tussen de 1,5 en
2,0 meter omlaag. Langs de Zandmaas en Maasplassen (eveneens aangenomen dat
de Maaskades niet overstromen) vallen de HBN's ongeveer 0,3 meter hoger
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Figuur 21: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus op de rivieren.

Figuur 22: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
hydraulisch belastingniveaus op de rivieren.
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uit, met enkele uitschieters naar 0,6 meter. Als wordt aangenomen dat de
Maaskades wel overstromen (of dat enkele kaden overstromen en andere hoog
genoeg zijn), worden de HBN's lager en worden dus ook de verschillen groter. De
meeste HBN's zijn dan vergelijkbaar met het verleden, of zelfs lager. Voor een
enkele locatie neemt het HBN nog steeds met 0,4 meter toe. In de berekeningen
van de bedijkte Maas is aangenomen dat de Maaskaden overstromen bij de
normfrequentie. De HBN's gaan langs deze tak met grofweg 0,6 meter omhoog met
enkele uitschieters naar meer dan 0,8 meter. Verreweg de belangrijkste oorzaak
voor deze toename is het meenemen van de onzekerheden. Het effect van
overstappen op een nieuwe norm (en een groter kritiek golfoverslagdebiet) is ook
net wat ongunstiger dan het positieve effect van nieuwe fysica en statistiek.

· In Tabel 1 is duidelijk te zien dat door de Maaswerken (database fysica) en
de aangepaste statistiek (GRADE analyse) dat de HBN's gemiddeld met 0,7,
0,3 en 0,1 meter dalen langs respectievelijk de Grensmaas, de bedijkte
Maas en de Maasplassen/Zandmaas. Door aangepaste fysica en statistiek
dalen de HBN's langs de gehele Maas, enkele locaties langs de Grensmaas
en de Maasplassen uitgezonderd.

· Het effect van de overstap naar een nieuwe norm gecombineerd met een
hoger kritiek golfoverslagdebiet geeft een stijging in het HBN van gemiddeld
ruim de 0,4 meter langs de bedijkte Maas. De stijging langs de Grensmaas,
Zandmaas en Maasplassen is verwaarloosbaar.

· Langs de Grensmaas, Zandmaas en Maasplassen nemen de HBN's met
grofweg 0,3 meter toe door model- en statistische onzekerheden
(waterstand en golven). Langs de bedijkte Maas is de impact van
onzekerheden twee keer zo groot (gemiddeld toename 0,6 m).

In bijlage B t/m E kunnen meer details over de analyse voor de rivieren worden
gevonden.
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Bovenrijn – Waal

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,88 0,41 0,22 -0,25
Standaarddeviatie 0,16 0,12 0,03 0,17
Minimum -1,18 0,20 0,17 -0,52
Maximum -0,66 0,62 0,29 -0,04
Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek

Gemiddelde -0,43 0,31 0,23 0,11
Standaarddeviatie 0,15 0,15 0,04 0,18
Minimum -0,73 0,01 0,15 -0,24
Maximum -0,07 0,50 0,27 0,35
IJssel

Gemiddelde -0,60 0,21 0,31 -0,09
Standaarddeviatie 0,35 0,13 0,07 0,28
Minimum -1,17 0,00 0,26 -0,48
Maximum 0,00 0,43 0,46 0,53
Grensmaas

Gemiddelde -0,77 0,02 0,37 -0,38
Standaarddeviatie 0,86 0,10 0,05 0,80
Minimum -2,49 -0,11 0,31 -1,99
Maximum 0,11 0,25 0,47 0,42
Zandmaas en Maasplassen

Gemiddelde -0,09 0,03 0,34 0,28
Standaarddeviatie 0,15 0,17 0,04 0,13
Minimum -0,22 -0,33 0,31 0,15
Maximum 0,34 0,36 0,45 0,61
Bedijkte Maas

Gemiddelde -0.31 0.36 0.61 0.67
Standaarddeviatie 0.16 0.13 0.10 0.27
Minimum -0.71 0.22 0.46 0.14
Maximum -0.09 0.55 0.76 1.09

Tabel 1: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Rijntakken en de Maas.
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4 Watersysteem Meren

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de verschilanalyse HR2006 – WBI2017 die voor
het merengebied is uitgevoerd.

IJsselmeer
Langs de oostkant van het IJsselmeer gaan de HBN's omlaag (meestal enkele
decimeters, maar met uitschieters van meer dan 1 meter). De belangrijkste oorzaak
ligt bij het werken met aangepaste fysica van WTI2011 t.o.v. de HR2006. In
WBI2017 wordt voor het IJsselmeer gebruik gemaakt van de database fysica van
WTI2011.

· Nieuwe inzichten op gebied van 'wind drag' zijn meegenomen in WBI2017
analyse. De effecten lichten we later in dit hoofdstuk verder toe.

· Locaties in WBI2017 liggen dichter op de oever dan in de HR2006, dit zorgt
voor lagere golven omdat het effect van ondiepe bodem in golfmodellering
SWAN verwerkt is. Bij HR2006 is dit effect meegenomen bij de
voorlandmodule in de toetsing door de keringbeheerders.

· Daarnaast zijn er nog andere verschillen in de bepaling van de fysica
(verschil tussen HR2006 en WTI2011) welke grote effecten hebben,
namelijk:
o een ander golfmodel (SWAN in WTI2011 en HISWA in HR2006) kan

aanzienlijk andere golfcondities opleveren.
o achterliggende instellingen van het windmodel (bijvoorbeeld de u*-

schaling).
o fysica wordt consistenter meegenomen (2D-golfmodel in WTI2011 en 1D

voorlandmodule in HR2006)

Gevolg is dat bijvoorbeeld een locatie bij Gaasterland (oostzijde IJsselmeer) kan
verspringen van winddominant (HR2006) naar meerpeildominant (WBI2017). Langs
de Noord-Hollandse oever van het IJsselmeer nemen de HBN's vooral af (orde 0,15
meter, met een uitschieter naar een afname van meer dan 1 meter). Langs de
zuidzijde van de Houtribdijk (omgeving Lelystad) nemen de HBN's juist toe (0,5 –
1,0 meter). Daar wordt bij een hogere norm het verschil door onzekerheid groter.
Langs het IJsselmeer bij Flevoland is een duidelijke tweedeling terug te vinden.
Nabij Lelystad en op het zuidoevers van het Ketelmeer en Vossemeer (Oostelijk
Flevoland - dijkring 8) nemen de HBN's met 1,0 – 1,5 meter toe, terwijl voor de
overige locaties (langs de Noordoostpolder) de verschillen veelal niet toenemen of
zelfs afnemen. Bij de onderzochte locaties in Friesland langs het IJsselmeer neemt
het HBN bij enkele locaties flink toe, bij de meerderheid van de locaties treedt
nauwelijks een verschil en bij enkele locaties neemt het HBN met ruim 0,4 meter af.

De verschillen in databases fysica en statistiek langs de Noord-Hollandse en
Flevolandse oever van het IJsselmeer compenseren elkaar ongeveer (Figuur 23).
Het verschil bij de windgedomineerde locaties langs de Friese oever is ook zichtbaar
in de figuur, hier neemt het HBN met 0,6 – 0,7 meter af.

Markermeer
Voor de locaties langs het Markermeer zijn alleen de databases fysica van HR1996
beschikbaar. In 2013 is de keuze gemaakt om deze databases niet te vernieuwen,
waardoor dit aspect voor het Markermeer (in tegenstelling tot het IJsselmeer) dus
niet tot verschillen zal leiden. In de berekeningen zijn de Markermeer-databases wel
gecombineerd met de nieuwe inzichten van het WBI2017 in winddrag, statistiek,
norm en onzekerheden. In de verschilanalyse voor het Markermeer is alleen
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afgeweken van het WBI2017 uitgangspunt om met 30 graden sectoren te rekenen.
In overleg met RWS is gewerkt met sectoren van 22,5 graden.

De HBN's langs de Noord-Hollandse oever van het Markermeer gaan met ongeveer
0,3 meter omhoog, met als belangrijkste reden het meenemen van de
onzekerheden. Het verhogende effect van de onzekerheden (orde 0,7 meter) wordt
grotendeels gecompenseerd door de overstap naar een wat soepelere nieuwe norm
en aangepast overslagdebiet (orde 0,5 meter). Het kleine resterende, verhogende,
effect wordt veroorzaakt door een aangepast windstatistiek (de database fysica is
onveranderd). Windgedomineerde locaties (zoals de locaties tussen Enkhuizen en
Hoorn) zijn gevoeliger voor de modelonzekerheid van de golven dan meerpeil-
gedomineerde locaties.

De dijken langs Zuidelijk-Flevoland geven een toename in HBN's die van 0,5 meter
oploopt naar 1,5 meter van oostelijke naar westelijke richting. Verreweg de
belangrijkste oorzaak is de toevoeging van onzekerheden.

Langs de zuidzijde van de Houtribdijk constateren we weinig verschillen in de nieuw
bepaalde HBN's ten opzichte van het verleden. Ook bij deze locaties, wordt de grote
toename in de HBN's door het toevoegen van onzekerheden grotendeels
gecompenseerd door het gunstige effect van een nieuwe norm en hoger kritiek
overslagdebiet. Langs de Eem daarentegen zien we wel flinke toenames van meer
dan 0,5 meter in het HBN. De reden hiervoor is de relatief hoge waarden voor de
modelonzekerheid in dit deel van het watersysteem.

In bijlagen F t/m H kunnen meer details over de analyse voor de meren worden
gevonden.

Figuur 23: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus in het merengebied.
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Figuur 24: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
hydraulisch belastingniveaus in het merengebied.

Effect winddragcorrectie
Waterstanden en golfcondities in de HR2006 voor het merengebied zijn afgeleid met
de veronderstelling dat de kracht van de wind op het wateroppervlak (de winddrag)
blijft toenemen met hogere windsnelheid. Recente inzichten geven echter aan dat
vanaf de windsnelheid 30 m/s de winddrag een plafond bereikt. Meenemen van deze
nieuwe inzichten (winddragcorrectie) kan tot significante reductie van hydraulische
belastingen in het gebied leiden (Van Vledder, 2015). De verwachting is dat het
effect het grootst is op dijken aan de oostkant van het IJsselmeer en het
Markermeer. Dit zijn namelijk locaties met een ongunstige ligging ten opzichte van
de dominante de windrichting bij extreme stormen.

Uit Wojciechowska en Geerse (2016) blijkt dat het effect van de winddragcorrectie
op het IJsselmeer leidt tot een aanzienlijke verlaging van de waterstanden (0,2
meter of meer) en hydraulische belastingniveaus (0,4 m of meer) bij de
windgedomineerde locaties langs het IJsselmeer. Voor de andere locaties blijft de
verlaging beperkt tot ca. 0,1 m. De grootste verlagingen treden op langs dijkring 7
(Noordoostpolder) en dijkring 8 (Flevoland) aan de oostkant van het IJsselmeer.
Langs het Markermeer heeft de winddragcorrectie gemiddeld een iets geringer
effect. Maar ook hier zijn voor een terugkeertijd van T = 100.000 jaar verlagingen
in waterstanden tot 0.35 m en in hydraulische belastingniveaus tot 0.8 m te
verwachten. Het effect kan dus groot zijn voor hoge terugkeertijden. Het effect is in
het algemeen iets kleiner indien de statistische- en modelonzekerheid meegenomen
worden.
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IJsselmeeroever Noord-Holland

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0.01 -0.52 0.40 -0.13
Standaarddeviatie 0.33 0.41 0.12 0.59
Minimum -0.53 -1.16 0.23 -0.75
Maximum 0.52 0.23 0.61 1.02
IJsselmeeroever Oostelijk Flevoland

Gemiddelde -0.11 0.15 0.50 0.54
Standaarddeviatie 0.32 0.52 0.18 0.65
Minimum -0.54 -0.56 0.23 -0.34
Maximum 0.55 0.80 0.78 1.58
IJsselmeeroever Friesland

Gemiddelde -0.19 -0.10 0.33 0.04
Standaarddeviatie 0.37 0.10 0.13 0.38
Minimum -0.86 -0.30 0.17 -0.44
Maximum 0.51 -0.02 0.58 0.77
Markermeeroever Noord Holland

Gemiddelde 0.05 -0.58 0.69 0.16
Standaarddeviatie 0.07 0.15 0.19 0.16
Minimum -0.03 -0.83 0.35 -0.02
Maximum 0.19 -0.29 1.06 0.56
Markermeeroever Zuidelijk Flevoland

Gemiddelde -0.11 0.13 1.31 1.32
Standaarddeviatie 0.09 0.19 0.50 0.34
Minimum -0.27 0.00 0.57 0.98
Maximum -0.02 0.50 2.05 1.92
Markermeeroever IJmeer en Houtribdijk

Gemiddelde 0.01 -0.84 1.07 0.24
Standaarddeviatie 0.13 0.58 0.47 0.32
Minimum -0.21 -1.42 0.35 -0.16
Maximum 0.23 -0.11 1.77 0.73

Tabel 2: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de oever van het IJssel-en Markermeer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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5 Watersysteem Delta's

De verschilanalyse WBI2017 en HR2006 voor de delta's Rijn-Maasmonding en
Vecht-IJsseldelta is in dit hoofdstuk (beknopt) opgeschreven.

Op de brede wateren in de Rijn-Maasmonding gaan de HBN's grofweg 0,5 meter
omlaag, dit geldt eveneens voor een groot deel van de smalle wateren. De
watergangen in de buurt van de Ruimte voor de Rivier maatregelen (Waal, Noord,
Merwedes) profiteren van deze maatregelen waardoor het eindbeeld daar een
vergelijkbare of wat lager HBN geeft als in het verleden. Langs de Nieuwe Waterweg
en Oude Maas zijn de verschillen in het totaalplaatje beperkt. Als de aanwezige
voorlanden worden meegenomen in de HBN-berekeningen wordt het verschil naar
verwachting nog wat kleiner.

· De grootste veranderingen in het RMM-gebied ontstaan door wijzigingen in
de fysica. Voornamelijk langs de brede wateren (Haringvliet en Hollands
Diep), maar ook langs een deel van de smalle wateren (Waal, Noord,
Bergsche Maas) geeft dit verlaging in de HBN's in de orde van 0,9 meter. Op
de overige takken is de verlaging wat minder groot 0,4 meter.

· Het instellen van de nieuwe norm leidt op de smalle wateren en in het
Europoortgebied tot hogere HBN's (de normfrequentie neemt daar immers
toe). Op de brede wateren daalt door aanpassing van de norm het HBN.

· Het effect van onzekerheden zorgt op de brede wateren voor een toename
van de HBN's van rond de 0,4 meter, op de smalle wateren is dit rond de
0,3 meter.

Locaties langs het Hartelkanaal laten grote verschillen zien door wijzigingen van de
fysica. In de HR2006 zijn de golfcondities daar bepaald met Bretschneider, in
WBI2017 wordt dit met SWAN gedaan. Dit resulteert in maatgevende golfcondities
in WBI2017 die veel groter zijn, wat tevens de enorme toename in het HBN
verklaart. Het verdient aanbeveling om deze locaties nog in wat meer detail te
analyseren. Wij adviseren om bij de toetsing  van de keringen rekening te houden
met aanwezige voorlanden op plekken waar met Bretschneider wordt gerekend.

De invloed van de statistische onzekerheden is in de Rijn-Maasmonding gering. Dit
is bevestigd op basis van enkele individuele berekeningen voor locaties in het
gebied. Vooral richting de meer bovenstroomse locaties (aansluiting bij
watersysteem Rijntakken) neemt de invloed van de statistische onzekerheid nog wat
toe tot orde 0,1 meter (overeenkomend met de resultaten van de Rijntakken). In
Stijnen et al. (2015) is aangetoond dat de waterstandsstijging door toevoeging van
model-onzekerheden bij een vlakkere overschrijdingsfrequentielijn van de
waterstand toeneemt. Dit gedrag komen we in het RMM-gebied ook tegen, waardoor
het kan voorkomen dat bij een grotere herhalingstijd de doorwerking van de
onzekerheden juist kleiner wordt. Met name op de Nieuwe Maas en Nieuwe
Waterweg zien we dit terug.

Vooral de modelonzekerheid in zowel golven als waterstand bepaalt de impact van
het meenemen van onzekerheid in WBI2017. Net als in de andere watersystemen
zien we het toevoegen van modelonzekerheden direct terug in de resultaten. De
waterstanden in het RMM-gebied nemen hierdoor grofweg tussen de 0,2 en 0,5
meter toe als gevolg van onzekerheid in de waterstand. De precieze toename hangt
vooral af van de keuze van de grootte van de modelonzekerheid en van de gekozen
herhalingstijd. Vervolgens wordt hier dan nog de onzekerheid in de golven aan
toegevoegd.
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Langs de Overijsselse Vecht nemen de HBN's toe met minimaal 0,6 meter en dit kan
oplopen naar meer dan 1,5 meter. De belangrijkste oorzaak is het toevoegen van de
onzekerheid (de modelonzekerheid in de waterstand is 0,4 meter). Op de
linkeroever van dijkring 53 is de norm aangescherpt (van 1/1250e per jaar naar een
maximaal toelaatbare kans van 1/3000e per jaar), wat voor die locaties een extra
verhoging van het HBN betekent in de orde van 0,4 meter. Rondom het
splitsingspunt van de Vecht met het Zwarte Water zorgt het effect van een
aangepaste fysica en statistiek voor een toename in het HBN van meer dan 0,8
meter.

De HBN's langs het Zwarte Meer en Zwarte Water gaan met meer dan 1,0 meter
omhoog, hoofdzakelijk door veranderingen in de fysica en statistiek (orde 0,7
meter). Het effect van het meenemen van de onzekerheden ligt tussen de 0,2 en
0,4 meter. De aanscherping van de norm zorgt op sommige plekken nog eens voor
een stijging van 0,2 meter.

Langs de IJssel ontstaan de grootste veranderingen door de gewijzigde fysica en
statistiek (Ruimte voor de Rivier maatregelen). Deze zorgen voor een afname in de
orde van minimaal 0,5 meter met uitschieters naar 1,0 meter. Het toevoegen van
onzekerheden zorgt voor een toename van rond de 0,3 meter. De overstap naar de
nieuwe norm gecombineerd met een groter kritiek overslagdebiet zorgt weer voor
een afname van vergelijkbare orde (0,3 meter). Het totaalplaatje voor de IJssel is
daarmee wisselend: voor de meeste locaties blijven de veranderingen in het HBN
beperkt tot een toe- of afname van 0,1 meter.

We hebben in deze verschilanalyse keuzes gemaakt voor de modelonzekerheid
(sigma's) bij open en dichte keringen. In de bijlage B van [Chbab en Groeneweg,
2015] is voor sommige trajecten in RMM een waarde voor de modelonzekerheid
gegeven bij zowel een open als bij een dichte kering. We adviseren om nog eens
goed te kijken naar de keuzes voor de modelonzekerheid voor een open/gesloten
keringssituatie en naar de overgangen waar de waarde van deze modelonzekerheid
verandert.

In bijlage I t/m K kunnen meer details over de analyse voor de delta's worden
gevonden.
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Figuur 25: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus in de delta's.

Figuur 26: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
hydraulisch belastingniveaus in de delta's.
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Europoortgebied, langs de Oude en Nieuwe Maas

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0.23 0.17 0.34 0.28
Standaarddeviatie 0.28 0.35 0.28 0.37
Minimum -0.80 -0.19 0.02 -0.22
Maximum 0.09 1.04 1.07 0.89
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Gemiddelde -0,28 0,27 0,32 0,31
Standaarddeviatie 0,36 0,24 0,13 0,33
Minimum -0,90 -0,05 0,09 -0,33
Maximum 0,38 0,95 0,54 0,92
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Gemiddelde -0,93 -0,14 0,37 -0,70
Standaarddeviatie 0,47 0,12 0,21 0,34
Minimum -1,63 -0,34 0,11 -1,14
Maximum -0,34 -0,04 0,67 0,02
IJsseldelta

Gemiddelde -0,40 0,22 0,31 0,12
Standaarddeviatie 0,43 0,16 0,04 0,48
Minimum -1,16 0,03 0,24 -0,51
Maximum 0,40 0,54 0,38 1,08
Vechtdelta

Gemiddelde 0,38 0,14 0,55 1,06
Standaarddeviatie 0,38 0,22 0,17 0,31
Minimum -0,14 -0,14 0,36 0,59
Maximum 0,95 0,46 0,82 1,67
Zwarte Water en Zwarte Meer

Gemiddelde 0,72 0,07 0,38 1,18
Standaarddeviatie 0,24 0,22 0,08 0,19
Minimum 0,28 -0,14 0,25 1,02
Maximum 1,01 0,36 0,48 1,56

Tabel 3: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau in de Rijn-Maasmonding en Vecht-IJsseldelta. (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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6 Watersysteem Kust en duinen

6.1 Harde keringen
In de Waddenzee neemt het HBN gemiddeld 0,25 m toe. In het oostelijk deel van de
Waddenzee bij Groningen is de gemiddelde stijging 0,50m. Tussen het Lauwersmeer
en de Eemshaven wordt deze stijging primair veroorzaakt door verandering van de
database fysica, extreme waarde statistiek en de rekenmethode. Langs de
Eemsdijken is het verschil het gevolg van de normwijziging en het toepassen van
modelonzekerheden. In het westelijk deel van de Waddenzee rond Friesland en aan
de zuidkant van de Waddeneilanden verandert het HBN nauwelijks. Het meenemen
van statistische- en modelonzekerheden zorgt voor een verhoging, welke wordt
gecompenseerd door de verschillen in de database fysica, statistiek, de
rekenmethode en de normen.

· De verandering van de database fysica, statistiek en de rekenmethode leidt
nauwelijks tot wijzigingen van het HBN.

· De verandering van de norm leidt langs de Waddenzeedijken tot een daling
van het HBN van 0,20m. Ondanks dat de overschrijdingskans van het HBN
vaak toe neemt, neemt het verschil af door verlaging van het overslagdebiet
van 1 l/s/m naar 5 l/s/m. Langs de Eemsdijken wijkt dit beeld af, hier wordt
het HBN gemiddeld 0,40 m hoger door de norm wijziging. Hier is golfaanval
minder belangrijk (dijken zijn hier oostelijk georiënteerd).

· Door het meenemen van statistische en modelonzekerheden neemt het HBN
0,20 m tot 0,30 m toe. Hierin is de stijging door modelonzekerheid in de
golven dominant. De stijging door statistische onzekerheid is klein en langs
de kust is geen sprake van modelonzekerheid in de waterstand.
Onzekerheid in de waterstand is niet gedefinieerd (voor de kustlocaties zijn
geen hydrodynamische berekeningen gemaakt, maar wordt interpolatie
uitgevoerd tussen meetstations).

Langs de Hollandse kust is het effect van modelonzekerheid is fors en neemt
aanzienlijk toe als maatgevende golfcondities groter worden. Onzekerheid werkt het
zwaarst door bij Hondsbossche- en Pettemer Zeewering (HPZ). Modelonzekerheid
ontstaat vooral door onzekerheid in golfcondities. Statistische onzekerheid geeft
klein effect en ook modelonzekerheid waterstand doet weinig.

· Invloed van het voorland van een waterkering is groot: maatgevende
golfcondities kunnen halveren, en HBN kan daarmee orde 5 meter lager
uitvallen (als voorbeeld is dit in onze analyse van de HPZ nader onderzocht).
Ons advies is daarom gebruik een profiel met berm, aangepaste ruwheid
talud, en een kritiek golfoverslagdebiet van minimaal 5 l/s/m. Bij keringen,
waarvoor meer overslag is toegestaan (bijvoorbeeld bij Maasvlakte), kan dit
debiet zelfs nog groter worden gekozen.

· Zodra locaties meer beschutting krijgen, nemen golven af en daarmee ook
de impact van de onzekerheden. Bijvoorbeeld bij Helderse Zeewering, maar
zie ook Waddenzee en Westerschelde voor dit effect.

· Het effect van de onzekerheden ligt bij de normfrequentie in dezelfde
ordegrootte als de overstap naar een hoger toelaatbaar kritiek
overslagdebiet (5 l/s/m i.p.v. 1 l/s/m) en de verandering van de
fysica\statistiek\rekenmethode samen. Het effect van de overstap naar de
nieuwe normfrequentie is klein.

· Het effect van de ruwheid van het dijkprofiel, in onze verschilanalyse is
gekozen voor een bekleding met basaltblokken i.p.v. gras (verschil tussen
1,0 en 0,9) is groot. Vergelijkbaar met overstap naar ander overslagdebiet.
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Langs de Oosterschelde gaan de nieuwe toetspeilen bij dezelfde normfrequentie
gemiddeld met 0,15 meter omlaag t.o.v. HR2006 (tussen 0 en 0,5 meter afhankelijk
van locatie) door overstap naar nieuw rekenmodel (Hydra-NL in onze bepaling van
WBI2017 en Hydra-K in HR2006). Het HBN neemt gemiddeld met ruim 0,3 meter
toe. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de wijziging van de windstatistiek
en door de modelonzekerheden.

· In Hydra-K is een beperking opgenomen door het alleen meenemen van het
effect van de noodsluiter. Dit effect ligt maximaal rond de 0,3 -0,5 meter.
Door het toevoegen van modelonzekerheid in de probabilistische berekening
verandert het sluitgedrag van de OSK (de sluitfrequentie van de kering gaat
omhoog). Deze invloed van de kering is terug te zien in "wiebels" en
"knikken" in de frequentielijnen.

Gemiddeld neemt het HBN langs de Westerschelde voor locaties op de kust van
Walcheren en Zuid-Beveland toe met een halve meter. In deze set van locaties
zitten ook twee uitzonderingen: locatie 754 op de Kop van Walcheren en locatie 606
ter hoogte van de kerncentrale van Borsele.

· De Kop van Walcheren en Zuid-Beveland (bij Domburg) is één van de weinig
kustdijken zonder een hybride kering. De toename van het HBN door
onzekerheden bij de nieuwe norm (T = 10.000 jaar) is dat daar ruim een 1
meter. Dit komt overeen met de verwachting (relatief grote golven voor
Westerschelde). Door verandering in de fysica/statiek/rekenmethode daalt
het HBN met ruim 3,5 meter. Wij verwachten dat de voordelta de golven
breekt en dat mogelijk daardoor deze daling optreedt.

· Ter hoogte van Borsele wordt de norm aanzienlijker strenger, waardoor het
HBN met ruim 3,5 meter stijgt. Inclusief de impact van onzekerheden is
totale verschil tussen HR2006 en WBI2017 op deze locatie ruim 4,5 meter.

Aan de zuidzijde van de Westerschelde (langs Zeeuws-Vlaanderen) is de stijging van
het HBN verwaarloosbaar. Het effect onzekerheid is grootst aan westzijde van de
kust van Zeeuws-Vlaanderen (daar waar de golven het grootst zijn), en neemt af
langs de Westerschelde richting Antwerpen (afname van orde 1 meter naar orde 0,1
meter). Als gevolg van de verandering in de database/statistiek/rekenmethode
neemt het HBN aan de westzijde toe met ruim 2 meter en nabij Antwerpen af met
anderhalve meter.
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Figuur 27: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus langs de kust.

Figuur 28: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
hydraulisch belastingniveaus langs de kust.
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Walcheren en Zuid-Beveland (Westerschelde noord)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect nieuwe
norm

Effect
onzekerheden

Totaal verschil

Gemiddelde 0,15 -0,30 0,19 0,04

Standaarddeviatie 0,86 0,57 0,18 0,78

Minimum -1,53 -1,43 0,06 -1,34

Maximum 2,41 0,90 0,72 1,77

Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde zuid)

Gemiddelde -0,28 0,41 0,41 0,53

Standaarddeviatie 0,93 1,02 0,36 1,48

Minimum -3,59 -0,73 0,06 -2,94

Maximum 0,60 3,74 1,37 4,65

Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen (Oosterschelde noord).

Gemiddelde 0,30 -0,19 0,26 0,37

Standaarddeviatie 0,26 0,23 0,16 0,27

Minimum -0,31 -0,62 0,08 -0,17

Maximum 0,78 0,19 0,59 0,91

Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen (Oosterschelde zuid).

Gemiddelde 0,16 -0,25 0,28 0,19

Standaarddeviatie 0,17 0,21 0,11 0,25

Minimum -0,10 -0,58 0,01 -0,13

Maximum 0,46 0,08 0,46 0,70

Hollandse Kust

Gemiddelde -0,87 -0,66 1,54 0,01

Standaarddeviatie 0,65 0,48 1,20 0,64

Minimum -1,94 -1,62 0,11 -1,16

Maximum 0,05 0,16 3,54 1,38

Waddenzee (zuidwest)

Gemiddelde -0,15 0,05 0,10 0,00

Standaarddeviatie 0,16 0,10 0,03 0,22

Minimum -0,44 -0,16 0,05 -0,23

Maximum 0,09 0,20 0,14 0,42

Waddenzee (zuidoost)

Gemiddelde 0,07 0,12 0,16 0,35

Standaarddeviatie 0,25 0,24 0,07 0,21

Minimum -0,29 -0,21 0,07 0,05

Maximum 0,53 0,54 0,32 0,69

Waddeneilanden

Gemiddelde -0,15 0,05 0,10 0,00

Standaarddeviatie 0,16 0,10 0,03 0,22

Minimum -0,44 -0,16 0,05 -0,23

Maximum 0,09 -0,16 0,05 -0,23

Tabel 4: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op HBN's langs de kust
(ruwheid dijkprofiel: 0,9 m.u.v. keringen langs Oosterschelde, daar 1,0).
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6.2 Duinen
In de vorige paragraaf is ingegaan op de resultaten voor de harde keringen langs de
Nederlandse kust. Om het landelijke beeld compleet te krijgen, geven we in deze
paragraaf de inzichten voor de duinen. De resultaten in deze paragraaf zijn
afkomstig uit de rapportage van [Den Bieman, 2016], waarin specifiek voor
duinwaterkeringen de Hydraulische Belastingen 2017 zijn vergeleken met die uit
2006.

Net als voor de harde keringen, zijn voor de duinwaterkeringen diverse verande-
ringen doorgevoerd sinds 2006. Zo is de manier om tot een rekenwaarde voor de
waterstand te komen gegeven de nieuwe norm is veranderd Daarnaast is een
andere interpolatiemethode toegepast voor bepaling van de korrelgrootte.

De resultaten voor de waterstanden zijn te vinden in Figuur 29. Het algemene beeld
volgens [Den Bieman, 2016] is dat de waterstand nagenoeg overal gelijk blijft of
lager wordt, met als uitzondering Zuid-Walcheren met een toename van ca. 0,5 m.
De verklaring hiervoor is dat er voor dat traject in het nieuwe normvoorstel een
hogere norm wordt gehanteerd. Voor veel andere trajecten valt het nieuwe
normvoorstel juist lager uit. Opvallend hierin is de kust van Noord-Holland. Hier
wordt de norm verlaagd, hetgeen samen met de overige veranderingen leidt tot een
lagere waterstand van ca. 1 m.

Figuur 29: HB2017 – HR2006, verschillen in waterstand. Bron: [Den Bieman, 2016]

De algehele trend voor de golfhoogten is dat deze gelijk blijven of lager worden. De
golfhoogten langs de Zeeuwse Kust zijn lager dan die langs de rest van de kust. Dit
komt omdat daar, net als in 2006, correctiefactoren toegepast worden, waardoor
zowel de golfhoogte als de golfperiode afnemen om het effect van de aanwezige
bankenstelsels en ondiepe voorlanden te verrekenen.
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Bij het bekijken van de verschillen in golfhoogten tussen WBI2017 en de HR2016
(Figuur 30) is te zien dat deze veelal gelijk blijven of afnemen. De uitzondering
hierop is de kop van Walcheren, waar de golfhoogten wat toenemen. Verder is op
een aantal plekken de aanpassing aan de norm terug te zien in de verschillen (b.v.
bij de Waddeneilanden).

De grootste verschillen met de HR2006 liggen bij Noord-Holland, Ameland en
Schiermonnikoog (orde –1 m) en bij Vlieland (orde –1,5 m). Langs de rest van de
kust zijn de verschillen relatief klein. Ten aanzien van de bepaling van de golfhoogte
zit er in de HR2006 een fout in het steunpunt Den Helder. Deze fout is hersteld in
WBI2017, wat een deel van de verschillen tussen IJmuiden en Vlieland (het bereik
waar steunpunt Den Helder invloed heeft) verklaart.

Figuur 30: HB2017 – HR2006, verschillen in golfhoogte. Bron: [Den Bieman, 2016]

Voor wat betreft de periodemaat zijn de grootste verschillen met de HR2006 te
vinden bij Noord-Holland (–1 s), Terschelling (+1 s) en Voorne (+1,5 s). In de
andere gebieden blijven de verschillen met HR2006 relatief beperkt. Ook bij de
bepaling van de piekperiode zit er (net als bij de golfhoogte) in de HR2006 een fout
in het steunpunt Den Helder. Deze fout is hersteld in WBI2017, wat een deel van de
verschillen tussen IJmuiden en Vlieland (het bereik waar steunpunt Den Helder
invloed heeft) verklaart.
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Figuur 31: HB2017 – HR2006, verschillen in piekperiode. Bron: [Den Bieman, 2016]
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7 Vervolg

Dit rapport had tot doel een overzicht te schetsen van de impact van de
belangrijkste veranderingen in de hydraulische belastingen in WBI2017 ten opzichte
van de HR2006. Zoals eerder beschreven zijn de belastingen in WBI2017 nog niet
definitief. De analyses uitgevoerd in het kader van de verschilanalyse hebben een
aantal onderwerpen naar voren gebracht die extra aandacht behoeven in het
afronden en definitief maken van de hydraulische belastingen in WBI2017. De
onderwerpen worden hieronder kort besproken, inclusief de mogelijke impact:

· Correctie winddrag
Zoals beschreven heeft de correctie van de winddrag een dempend effect op
de belastingen en de (model)onzekerheden . Dit effect is goed onderbouwd
en breed gedragen onder experts. Het ligt dan ook voor de hand deze
correctie in de definitieve WBI2017 te blijven gebruiken voor de meren.
Hetzelfde geldt voor locaties aan de westzijde van de Oosterschelde (waar
hoge windsnelheden van belang kunnen zijn).

· Windstatistiek meren
In deze verschilanalyse is gebruik gemaakt van een iets andere windstatis-
tiek dan dat nu in WBI2017 is gebruikt. Het effect hiervan is beperkt.
Aanpassing in WBI2017 van de gehanteerde windstatistiek kan overwogen
worden in verband met (landelijke) consistentie en reproduceerbaarheid.

· Modelonzekerheid golfhoogte en golfperiode
In deze analyse is een dubbeltelling verwijderd, die op dit moment nog wel
in WBI2017 aanwezig is. Het ligt voor de hand deze dubbeltelling in
WBI2017 te verwijderen, om te voorkomen dat de onzekerheden te hard
doorwerken.

· Aanpassing modelonzekerheid golven
Ook zonder de hiervoor genoemde dubbeltelling werkt in een aantal
gebieden (met name de golfgedomineerde kustgebieden) de
modelonzekerheid van de golven flink door. In een aanvullende analyse kan
nog eens kritisch worden bezien of de afgeleide modelonzekerheid wel past
bij de fysica van het systeem gegeven de doorwerking.

· Statistische onzekerheid Maas
De onzekerheidsbanden rond de werklijn van de Maas lopen fors op bij
toenemende herhalingstijden. De 2,5% onzekerheidsband loopt zelfs terug
bij extreme afvoeren. Dat is fysisch niet verklaarbaar. Het effect van de
brede onzekerheidsbanden is terug te zien in de forse doorwerking van
onzekerheden op de waterstanden bij de Brabantse Maas. Door een andere
extrapolatie (Weisman-drempel) te kiezen kan deze onzekerheid worden
teruggebracht tot beter fysisch passende waarden, waarmee ook het effect
van statistische onzekerheid op de waterstand kleiner zal zijn voor met
name de Brabantse Maas.

· Vechtafvoer
In deze verschilanalyse en WBI2017 is uitgegaan van de Vechtstatistiek en
een fysisch maximum. Inmiddels is een onderzoek beschikbaar van
Waterschap Drents Overijsselse Delta, waarin inzicht is verkregen in het
effect van overstromingen in het Vechtgebied. Het verdient aanbevelingen
dit onderzoek te vertalen in een aanpassing van de werklijn en bijbehorende
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onzekerheidsbanden. Dit levert een forse verlaging op van de waterstanden
bij de zuidelijke Vechtoever.

· Modelonzekerheden Vecht
De modelonzekerheden voor de Vecht zoals afgeleid in WBI2017 hebben een
nogal forse doorwerking in een gebied met een lage decimeringshoogte. Het
verdient aanbeveling nader te onderzoeken of een verlaging van de
modelonzekerheid op zijn plaats is, gegeven de fysica van het
Vechtsysteem. Dit heeft ook een relatie met het vorige punt: als het
maximum van de Vechtafvoer kleiner is, zal de modelonzekerheid scheef
verdeeld zijn en vooral naar beneden toe bijdragen.

· Modelonzekerheden Rijn-Maasmonding
In de Rijn-Maasmonding zijn diverse modelonzekerheden gebruikt op basis
van WBI2017. Deze variëren soms op korte afstand. Dit resulteert in een
"trapsgewijs" verloop van de waterstanden (inclusief onzekerheid) bij een
vaste herhalingstijd. Dit verloop is fysisch soms ook lastig te duiden4. Het
verdient aanbeveling de onderbouwing van de modelonzekerheden in dit
gebied nader te bekijken en waar nodig de kwantificering aan te passen en
eventueel meer geleidelijk te laten verlopen.

· Bovengrenzen fysica
Gegeven de kleine kansen rondom de toepassing van de nieuwe normering
kan het zijn dat resultaten "afbuigen" door het ontbreken van de extreemste
fysica in de databases uit het verleden. Hierdoor kunnen onnauwkeurig-
heden ontstaan in de bepaling van het HBN. We adviseren om te onderzoe-
ken of de gebruikte databases fysica uit het verleden (met name langs de
Hollandse Kust) ver genoeg doorlopen richting het extreme bereik.

· Extreme bereik numerieke benadering
Naast de hiervoor genoemde bovengrenzen van de fysica kunnen er ook
grenzen zitten aan de huidige (numerieke) geldigheid van het gebruikte
probabilistische model. De gebruikte instellingen zijn nog afgestemd op
maximale herhalingstijden van orde 20.000 jaar. Aangezien voor de nieuwe
normering bij veel grotere herhalingstijden resultaten nodig zijn, is het
raadzaam om te verifiëren of de huidige numerieke benadering nog
afdoende is. Enkele gevoeligheidsberekeningen laten zien dat de verschillen
minder dan 0,1 meter zijn, maar dit kan op andere locaties meer zijn.

· Voorlanden
Langs de brede wateren (RMM, VIJD, meren, Oosterschelde) worden de
verschillen in de fysica met name veroorzaakt door de golven. Het effect van
een nieuwe database, statistiek en rekenmethode langs de brede wateren

4  In deze verschilanalyse zijn keuzes gemaakt voor de modelonzekerheid bij open en dichte keringen. In WBI is
 voor enkele  trajecten in RMM een waarde voor de modelonzekerheid gegeven bij zowel een open als bij een
 dichte  kering. De huidige software  kan hiermee (nog) niet omgaan. Op basis van expert judgement is daarom
 een keuze gemaakt voor één van de twee. Zo is in het gebied achter de Maeslantkering gekozen voor de
 onzekerheid bij een  open kering, omdat de bijdrage van de open-kering situatie in dat gebied boven de 99%
 ligt. We adviseren om  nog eens goed te kijken naar de grootte van de modelonzekerheid bij een open/gesloten
 keringssituatie. Op voorhand is de verwachting dat deze bij een open Maeslantkering groter zou moeten zijn
 dan die bij een gesloten  Maeslantkering. Momenteel is dit in WBI nog andersom. Verder lijkt de keuze voor de
 modelonzekerheid  buiten de  Maeslantkering aan de lage kant. Juist op zee en langs de kust wordt een  grotere
 modelonzekerheid verwacht. De  modelonzekerheid op het Haringvliet is daarentegen weer vrij groot, terwijl dit
 gezien kan worden als een soort  "grote, traag reagerende badkuip" met verhoudingsgewijs weinig dynamiek.
 Aanpassing van de modelonzeker heden kan in de orde van enkele  decimeters verlaging (of verhoging) opleveren
 in de HBN's.
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op het HBN is vele malen groter dan op de waterstand. We adviseren de
keringbeheerders om in de profielkeuzen van de locaties rekening te houden
met aanwezige voorlanden op plekken waar met Bretschneider wordt
gerekend.
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Bijlage A Nieuwe norm

Figuur 32: Maximaal toelaatbare kans per dijktraject (bron: N. Slootjes, Deltares)
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Figuur 33: N-Waarde voor golfoverslag per dijktraject (op basis van OI2014 v4, Concept B.
van Bree, ontbrekende waarden in OI2014 v4 ingevuld voor landsdekkend
beeld)
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Rivieren

Oever
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 204400 429349 BR_60m_R_48_235 10000 1 41667

2 201070 430920 BR_60m_L_42_168 3000 1 12500

3 197379 433076 WA_60m_R_43_189 10000 1 41667

4 197718 430971 WA_60m_L_42_34 3000 1 12500

5 185870 431521 WA_60m_R_43_357 10000 1 41667

6 185328 429759 WA_60m_L_41_46 10000 1 41667

7 170755 435353 WA_60m_R_43_529 10000 1 41667

8 170355 434030 WA_60m_L_41_224 3000 1 12500

9 158347 432518 WA_60m_R_43_686 10000 1 41667

10 159396 432049 WA_60m_L_41_344 3000 1 12500

11 152134 424852 WA_60m_R_43_802 10000 1 41667

12 152072 423748 WA_60m_L_38_4 10000 1 41667

13 132417 426205 WA_60m_R_43_1066 10000 1 41667

14 132212 424926 WA_60m_L_38_264 10000 1 41667

15 198311 435325 PK_60m_R_48_344 10000 1 41667

16 197379 434748 PK_60m_L_43_1152 10000 1 41667

17 191696 442670 NR_60m_R_47_141 1000 1 4167

18 191311 442546 NR_60m_L_43_1279 10000 1 41667

19 174226 441700 NR_60m_R_45_6 30000 1 125000

20 174964 440472 NR_60m_L_43_1460 3000 1 12500

21 159204 445160 NR_60m_R_44_235 10000 1 41667

22 159363 443590 NR_60m_L_43_1645 3000 1 12500

23 142890 442070 LE_60m_R_44_120 10000 1 41667

24 143156 440966 LE_60m_L_43_141 10000 1 41667

25 135045 446185 LE_60m_R_15_16 10000 1 41667

26 135133 445390 LE_60m_L_16_82 10000 1 41667

27 123368 440744 LE_60m_R_15_177 10000 1 41667

28 123826 440637 LE_60m_L_16_242 10000 1 41667

29 194025 442542 IJ_60m_L_47_16 1000 1 4167

30 194811 442301 IJ_60m_R_48_23 10000 1 41667

31 205943 447971 IJ_60m_R_49_15 3000 1 12500

32 205179 452143 IJ_60m_L_52_189 1000 1 4167

33 210039 461584 IJ_60m_R_50_66 1000 1 4167

34 209638 461706 IJ_60m_L_52_312 1000 1 4167

35 204155 484842 IJ_60m_R_53_160 3000 1 12500

36 203402 484148 IJ_60m_L_52_611 1000 1 4167

37 204221 495453 IJ_60m_R_53_290 3000 1 12500

38 202794 494747 IJ_60m_L_52_737 1000 1 4167

39 191128 508447 IJ_60m_R_10_141 3000 2 25000

40 190448 508626 IJ_60m_L_11_204 1000 2 8333

Tabel 5: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Rijntakken met nieuwe
overstromingskans norm.
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Oever
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 135942 416120 BM_60m_L_36_986 3000 1 12500

2 193897 407624 MA_60m_L_36_46 3000 1 12500

3 190869 414277 MA_60m_L_36_144 3000 1 12500

4 184003 418329 MA_60m_L_36_242 10000 1 41667

5 175586 422338 MA_60m_L_36_387 10000 1 41667

6 164870 424812 MA_60m_L_36_567 10000 1 41667

7 152031 417735 MA_60m_L_36_800 3000 1 12500

8 142356 416667 MA_60m_L_36_915 3000 1 12500

9 151620 418521 MA_60m_R_38_76 3000 1 12500

10 142326 417088 MA_60m_R_38_194 3000 1 12500

11 183484 418674 MA_60m_R_41_74 3000 1 12500

12 175328 423128 MA_60m_R_41_190 3000 1 12500

13 165056 425612 MA_60m_R_41_354 3000 1 12500

14 195508 409754 MA_60m_R_55_29 300 1 1250

15 199626 403288 MA_60m_R_57_22 100 1 417

16 197289 402920 MA_60m_L_58_10 100 1 417

17 204009 396358 MA_60m_R_60_5 100 1 417

18 200872 396058 MA_60m_L_61+62_34 100 1 417

19 210531 386814 MA_60m_R_65_46 100 1 417

20 209049 386047 MA_60m_L_66_5 100 1 417

21 208966 375751 MA_60m_R_68rvg_43 300 1 1250

22 208912 375924 MA_60m_L_69dgr_35 300 1 1250

23 204506 371003 MA_60m_L_70_7 100 1 417

24 205294 369390 MA_60m_R_71_7 100 1 417

25 200429 364722 MA_60m_R_73_4 100 1 417

26 197837 363537 MA_60m_L_74_17 100 1 417

27 196169 360471 MA_60m_L_75_12 100 1 417

28 197340 356871 MA_60m_R_76b_6 100 1 417

29 190697 354198 MA_60m_L_78_12 100 1 417

30 191761 351437 MA_60m_R_80_22 100 1 417

31 184769 347921 MA_60m_L_999_864 100 1 417

32 188031 348021 MA_60m_R_999_1663 100 1 417

33 182365 335792 MA_60m_R_83+84_6 100 1 417

34 184905 342108 MA_60m_R_83+84_90 100 1 417

35 178687 324268 MA_60m_R_89_4 100 1 417

36 177212 325034 MA_60m_L_999_495 100 1 417

37 178492 329857 MA_60m_L_999_583 300 1 1250

38 181606 336013 MA_60m_L_999_680 100 1 417

39 183548 342601 MA_60m_L_999_772 100 1 417

Tabel 6: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Maas (kade overstroombaar) met
nieuwe overstromingskans norm.
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Oever
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam locatie
(kade niet-overstroombaar)

Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 Locatie niet in deze database

2 Locatie niet in deze database

3 Locatie niet in deze database

4 Locatie niet in deze database

5 Locatie niet in deze database

6 Locatie niet in deze database

7 Locatie niet in deze database

8 Locatie niet in deze database

9 Locatie niet in deze database

10 Locatie niet in deze database

11 Locatie niet in deze database

12 Locatie niet in deze database

13 Locatie niet in deze database

14 Locatie niet in deze database

15 199450 403171 MA_HK_R_57_25 100 1 417

16 197392 402911 MA_HK_L_58_13 100 1 417

17 203958 395649 MA_HK_R_60_26 100 1 417

18 201185 396286 MA_HK_L_61+62_6 100 1 417

19 210180 386949 MA_HK_R_65_13 100 1 417

20 209307 385994 MA_HK_L_66_5 100 1 417

21 208876 375710 MA_HK_R_68rvg_108 300 1 1250

22 208952 375948 MA_HK_L_69dgr_9 300 1 1250

23 205029 370962 MA_HK_L_70_43 100 1 417

24 205152 369466 MA_HK_R_71_7 100 1 417

25 199879 364730 MA_HK_R_73_21 100 1 417

26 198038 363256 MA_HK_L_74_5 100 1 417

27 196731 360049 MA_HK_L_75_16 100 1 417

28 196981 357359 MA_HK_R_76b_7 100 1 417

29 191182 353638 MA_HK_L_78_18 100 1 417

30 191661 351629 MA_HK_R_80_11 100 1 417

31 184789 347955 MA_HK_L_999_75 100 1 417

32 187620 348383 MA_HK_M_81_25 100 1 417

33 182169 335971 MA_HK_R_83+84_23 100 1 417

34 184331 342309 MA_HK_R_83+84_110 100 1 417

35 178437 324322 MA_HK_R_89_5 100 1 417

36 177253 325058 MA_HK_L_999_425 100 1 417

37 178492 329857 MA_HK_L_999_332 300 1 1250

38 181619 336051 MA_HK_L_999_234 100 1 417

39 183548 342601 MA_HK_L_999_142 100 1 417

Tabel 7: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Maas (kaden niet-overstroombaar)
met nieuwe overstromingskans norm.
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Meren

Oever
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 132665 547984 DR12 IJsselmeer hmp 17.0 1000 2 8333

2 136587 540167 DR12 IJsselmeer hmp  8.3 1000 2 8333

3 137087 530565 DR13 IJsselmeer dijk 11 hmp  7.5 1000 2 8333

4 142380 529875 DR13 IJsselmeer dijk 14 hmp  4.9 1000 2 8333

5 147407 528762 DR13 IJsselmeer dijk 14 hmp 10.4 1000 2 8333

6 149130 522828 VK04 IJsselmeer hmp 51.0 3000 2 2500

7 155571 518438 VK04 IJsselmeer hmp 58.8 3000 2 2500

8 159887 511596 VK04 IJsselmeer hmp 66.8 3000 2 2500

9 157915 505695 VK04 IJsselmeer hmp 73.9 3000 2 2500

10 165227 510327 DR08 IJsselmeer hmp 25.2 10000 3 125000

11 172282 513249 DR08 Ketelmeer hmp 17.2 10000 3 125000

12 179050 510807 DR08 Ketelmeer hmp  9.8 10000 3 125000

13 183741 510203 DR08 Vossemeer hmp  4.8 10000 3 125000

14 186488 507271 DR08 Vossemeer hmp  0.8 10000 3 125000

15 184858 513946 DR07 Ketelmeer hmp 43.3 1000 3 12500

16 179009 513942 DR07 Ketelmeer hmp 37.4 1000 3 12500

17 170480 517984 DR07 IJsselmeer hmp 26.9 1000 3 12500

18 168836 521513 DR07 IJsselmeer hmp 22.3 1000 3 12500

19 168890 526763 DR07 IJsselmeer hmp 17.0 1000 3 12500

20 170874 534028 DR07 IJsselmeer hmp  9.3 1000 3 12500

21 176303 538710 DR07 IJsselmeer hmp  1.6 1000 3 12500

22 172922 539926 DR06 IJsselmeer hmp 56.0 1000 3 12500

23 165797 538375 DR06 IJsselmeer hmp 45.0 1000 3 12500

24 163529 539239 DR06 IJsselmeer hmp 42.5 1000 3 12500

25 156636 540355 DR06 IJsselmeer hmp 35.2 1000 3 12500

26 152538 544369 DR06 IJsselmeer hmp 29.4 1000 3 12500

27 155874 547357 DR06 IJsselmeer hmp 24.2 1000 3 12500

28 155981 552461 DR06 IJsselmeer hmp 17.0 1000 3 12500

29 155510 560112 DR06 IJsselmeer hmp  7.4 1000 3 12500

30 153122 565937 DR06 IJsselmeer hmp  0.2 1000 3 12500

Tabel 8: Overzicht van locaties van de verschilanalyse IJsselmeer met nieuwe
overstromingskans norm.
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Oever
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 148655 522213 240 Houtribdijk 300 2 2500

2 144763 518329 05B De Weed Midden 1000 2 8333

3 140529 515507 08B Wijdenes Midden 1000 2 8333

4 136665 515693 12  Schellinkhout Strand 1000 2 8333

5 131994 516711 16  Hoorn West 1000 2 8333

6 130525 513909 20  Polder Beschoot 1000 2 8333

7 131312 508985 25B Warder Zwembad 1000 2 8333

8 133169 505285 28A Groote Braak 1000 2 8333

9 134653 501371 31A Volendam Noord 1000 2 8333

10 133286 497506 35A Katwoude Oost 1000 2 8333

11 133659 491857 53A Uitdam Zuid 1000 2 8333

12 130917 489467 58A Kinselmeer Noord 1000 2 8333

13 147383 479665 Hm 121 10000 3 125000

14 149790 472619 dp19.4 Zomerdijk 100 2 833

15 150796 465976 dp27.4 Kleine Melm 100 2 833

16 154527 474609 dp12.1 Spakenburg 100 2 833

17 136500 487903 hm0.8 IJmeerdijk 10000 3 125000

18 143940 493304 hm18.5 Oostvaardersdijk 10000 3 125000

19 149925 497299 hm11.7 Oostvaardersdijk 10000 3 125000

20 156429 502358 hm3.4 Oostvaardersdijk 10000 3 125000

21 159954 509296 330 Houtribdijk 300 2 2500

22 157345 514642 300 Houtribdijk 300 2 2500

23 153799 519451 270 Houtribdijk 300 2 2500

Tabel 9: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Markermeer met nieuwe
overstromingskans norm.
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Estuaria

Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y - Coördinaat Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 125942.34 414950.94 BM_60m_R_24_122 3000 1 12500

2 125987.33 413577.19 BM_60m_L_35_77 3000 2 25000

3 71583.95 441276.81 NW_60m_R_14_547 10000 2 83333

4 80354.63 435245 NW_60m_R_14_435 10000 2 83333

5 94616.08 436916.47 NM_80m_R_14_259 30000 2 250000

6 94489.99 435108.81 NM_80m_L_17_89 1000 2 8333

7 106207.2 434210.34 LE_60m_R_15_383 3000 2 25000

8 121902.41 439608.72 LE_60m_R_15_197 10000 1 41667

9 122200.52 439330.97 LE_60m_L_16_265 10000 1 41667

10 106100.26 433607.16 LE_60m_L_16_457 10000 2 83333

11 104655.91 430518.09 NO_80m_R_16_218 10000 2 83333

12 104006.48 429821.41 NO_80m_L_17_574 1000 2 8333

13 126935.34 426642.56 WA_60m_R_16_494 30000 1 125000

14 83621.89 429779.88 OM_60m_R_17_497 1000 2 8333

15 93358.88 428391.69 OM_60m_R_17_388 1000 2 8333

16 100041.33 424750.5 OM_60m_R_17_299 1000 2 8333

17 83730.75 429266.88 OM_60m_L_20_557 10000 2 83333

18 92987.64 427317.88 OM_60m_L_21_109 1000 2 8333

19 99650.69 424164.72 OM_60m_L_21_26 1000 2 8333

20 69049.38 426674.38 HV_110m_R_20_87 300 2 2500

21 80740.23 419003.5 HV_110m_R_21_384 100 2 833

22 67651.71 423491.44 HV_110m_L_25_188 300 2 2500

23 79432.72 414940.38 HV_110m_L_25_30 300 2 2500

24 83649.98 426140.44 SP_60m_R_20_442 10000 2 83333

25 83837.77 426040.25 SP_60m_L_21_209 1000 2 8333

26 89504.37 414681.78 HD_110m_R_21_566 100 2 833

27 98745.31 414341.03 HD_110m_R_21_460 100 2 833

28 102348.71 419683.56 DK_60m_R_21_630 1000 2 8333

29 102573.4 419529.56 DK_60m_L_22_288 3000 2 25000

30 106060.89 425570.25 WT_80m_R_22_223 3000 2 25000

31 127237.22 425407.41 WA_60m_L_24_67 10000 1 41667

32 106467.3 426458.94 BE_60m_R_16_162 10000 2 83333

33 89370.66 412370.28 HD_110m_L_34_344 300 2 2500

Tabel 10: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Rijn-Maasmonding met nieuwe
overstromingskans norm.
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Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 215084.03 502394.09 OV_HR_R_9_103 300 2 2500

2 211929.25 503184.84 OV_HR_R_9_143 300 2 2500

3 207862.97 504346.38 OV_HR_R_9_193 300 2 2500

4 205783.36 506226.22 OV_HR_R_9_236 300 2 2500

5 204691.73 507959.34 OV_HR_R_9_264 300 2 2500

6 214840.52 501577.16 OV_HR_L_53_103 3000 1 12500

7 211383.13 502926.06 OV_HR_L_53_143 3000 1 12500

8 208103.33 503866.41 OV_HR_L_53_184 3000 1 12500

9 205589.22 505687.22 OV_HR_L_53_221 3000 1 12500

10 203996.09 507513.56 OV_HR_L_53_249 3000 1 12500

11 187730.89 514791.41 ZM_HR_R_7_62 1000 3 12500

12 192390.08 516342.88 ZM_HR_R_7_29 1000 3 12500

13 203727.02 510870 ZW_HR_R_9_304 300 2 2500

14 202755.89 510359.91 ZW_HR_L_10_88 1000 2 8333

15 203036.22 507279.13 ZW_HR_L_53_260 3000 1 12500

16 199746.03 502355.31 IJ_60m_R_10_4 3000 2 25000

17 198207.47 504396.88 IJ_60m_R_10_31 3000 2 25000

18 193980.06 505490.88 IJ_60m_R_10_90 3000 2 25000

19 191520.91 507814.13 IJ_60m_R_10_132 3000 2 25000

20 202025.48 497951.41 IJ_60m_L_11_3 1000 2 8333

21 199572.25 501721.72 IJ_60m_L_11_54 1000 2 8333

22 197435.42 503697.72 IJ_60m_L_11_87 1000 2 8333

23 193391.95 504258.34 IJ_60m_L_11_147 1000 2 8333

24 191414.47 507343.31 IJ_60m_L_11_187 1000 2 8333

25 189760.98 509035.53 IJ_60m_L_11_212 1000 2 8333

26 187335.05 509994.28 IJ_60m_L_11_245 1000 2 8333

27 185884.61 510526.84 IJ_60m_L_11_265 1000 2 8333

28 203310.98 498817.78 IJ_60m_R_53_339 3000 1 12500

Tabel 11: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Vecht-IJsseldelta met nieuwe
overstromingskans norm.
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Kust

Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 16789 379019 Westerschelde_locatie0015 300 2 2500

2 19468 394706 Westerschelde_locatie0728 1000 3 12500

3 22032 392151 Westerschelde_locatie0711 3000 3 37500

4 22730 380575 Westerschelde_locatie0047 300 2 2500

5 23238 398954 Westerschelde_locatie0754 1000 3 12500

6 26336 386910 Westerschelde_locatie0683 3000 3 37500

7 27571 380731 Westerschelde_locatie0070 300 2 2500

8 30614 384849 Westerschelde_locatie0658 3000 3 37500

9 34742 377650 Westerschelde_locatie0106 300 2 2500

10 34786 386109 Westerschelde_locatie0634 30000 3 375000

11 37868 375769 Westerschelde_locatie0122 300 2 2500

12 38975 383080 Westerschelde_locatie0606 1000000 2 8333333

13 42262 381267 Westerschelde_locatie0586 1000 2 8333

14 45259 373922 Westerschelde_locatie0170 1000 2 8333

15 47132 378964 Westerschelde_locatie0556 1000 2 8333

16 50913 379306 Westerschelde_locatie0538 1000 2 8333

17 52474 381696 Westerschelde_locatie0525 1000 2 8333

18 52948 375901 Westerschelde_locatie0223 1000 2 8333

19 55770 386099 Westerschelde_locatie0493 1000 2 8333

20 55967 378125 Westerschelde_locatie0245 1000 2 8333

21 56330 380246 Westerschelde_locatie0257 1000 2 8333

22 59212 380187 Westerschelde_locatie0272 1000 2 8333

23 59751 384193 Westerschelde_locatie0465 10000 2 83333

24 61094 377541 Westerschelde_locatie0290 1000 2 8333

25 63280 381101 Westerschelde_locatie0437 10000 2 83333

26 65117 375191 Westerschelde_locatie0312 1000 2 8333

27 68921 379101 Westerschelde_locatie0408 10000 2 83333

28 68939 371955 Westerschelde_locatie0338 1000 2 8333

29 72337 373335 Westerschelde_locatie0357 1000 2 8333

30 73629 379341 Westerschelde_locatie0384 10000 2 83333

Tabel 12: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Westerschelde met nieuwe
overstromingskans norm.
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Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 38106 402531 Oosterschelde_locatie0009 300 2 2500

2 43089 402287 Oosterschelde_locatie0044 300 2 2500

3 47318 402991 Oosterschelde_locatie0077 300 2 2500

4 50484 400742 Oosterschelde_locatie0104 300 2 2500

5 50926 395990 Oosterschelde_locatie0154 1000 2 8333

6 55170 394264 Oosterschelde_locatie0195 1000 2 8333

7 59996 393005 Oosterschelde_locatie0234 3000 2 25000

8 62669 389109 Oosterschelde_locatie0271 3000 2 25000

9 65197 384937 Oosterschelde_locatie0299 3000 2 25000

10 70018 383915 Oosterschelde_locatie0330 3000 2 25000

11 73964 387182 Oosterschelde_locatie0376 10000 2 83333

12 71877 390543 Oosterschelde_locatie0399 10000 2 83333

13 67103 393467 Oosterschelde_locatie0444 10000 2 83333

14 62860 395909 Oosterschelde_locatie0476 10000 2 83333

15 58980 399395 Oosterschelde_locatie0513 10000 2 83333

16 61252 402339 Oosterschelde_locatie0554 10000 2 83333

17 66449 402602 Oosterschelde_locatie0585 10000 2 83333

18 70943 402795 Oosterschelde_locatie0614 10000 2 83333

19 66787 404960 Oosterschelde_locatie0643 3000 2 25000

20 71381 406298 Oosterschelde_locatie0691 3000 2 25000

21 69497 409147 Oosterschelde_locatie0737 10000 2 83333

22 66988 410235 Oosterschelde_locatie0761 1000 2 8333

23 65034 406825 Oosterschelde_locatie0784 3000 2 25000

24 61173 404960 Oosterschelde_locatie0807 3000 2 25000

25 56683 403748 Oosterschelde_locatie0832 3000 2 25000

26 52876 405515 Oosterschelde_locatie0863 3000 2 25000

27 50534 409004 Oosterschelde_locatie0896 1000 2 8333

28 48136 411061 Oosterschelde_locatie0916 1000 2 8333

29 44618 412250 Oosterschelde_locatie0937 1000 2 8333

30 40679 410409 Oosterschelde_locatie0956 1000 2 8333

Tabel 13: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Oosterschelde met nieuwe
overstromingskans norm.
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Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 111143 553131 Waddenzee_locatie0014 1000 3 12500

2 114661 557176 Waddenzee_locatie1382 3000 2 25000

3 115647 548337 Waddenzee_locatie0066 1000 3 12500

4 121077 574577 Waddenzee_locatie1276 3000 2 25000

5 122388 569779 Waddenzee_locatie1303 3000 2 25000

6 123338 545836 Waddenzee_locatie0107 1000 3 12500

7 132723 550740 Waddenzee_locatie0163 3000 3 37500

8 133896 589815 Waddenzee_locatie1256 300 2 2500

9 139376 556454 Waddenzee_locatie0200 3000 3 37500

10 146158 562297 Waddenzee_locatie0238 3000 3 37500

11 148612 598184 Waddenzee_locatie1228 1000 2 8333

12 150888 565224 Waddenzee_locatie0262 3000 3 37500

13 153847 600966 Waddenzee_locatie1194 1000 2 8333

14 155527 569753 Waddenzee_locatie0294 1000 3 12500

15 156633 574385 Waddenzee_locatie0317 1000 3 12500

16 158153 579948 Waddenzee_locatie0352 1000 3 12500

17 163879 585410 Waddenzee_locatie0391 1000 3 12500

18 169889 591349 Waddenzee_locatie0429 1000 3 12500

19 174631 604282 Waddenzee_locatie1139 1000 2 8333

20 178863 592967 Waddenzee_locatie0471 1000 3 12500

21 182449 605714 Waddenzee_locatie1099 1000 2 8333

22 182775 595800 Waddenzee_locatie0493 1000 3 12500

23 189036 599682 Waddenzee_locatie0530 1000 3 12500

24 196349 601918 Waddenzee_locatie0565 1000 3 12500

25 202754 601929 Waddenzee_locatie0597 1000 3 12500

26 208617 609826 Waddenzee_locatie1063 1000 2 8333

27 210049 602942 Waddenzee_locatie0634 1000 3 12500

28 214829 602524 Waddenzee_locatie0656 1000 3 12500

29 218537 602228 Waddenzee_locatie0677 1000 3 12500

30 223164 603956 Waddenzee_locatie0699 1000 3 12500

31 227815 604805 Waddenzee_locatie0723 1000 3 12500

32 233628 605652 Waddenzee_locatie0749 1000 3 12500

33 238616 607996 Waddenzee_locatie0772 1000 3 12500

34 244810 609734 Waddenzee_locatie0798 1000 3 12500

35 254376 606242 Waddenzee_locatie0861 1000 3 12500

36 255250 599524 Waddenzee_locatie0896 3000 3 37500

37 260663 594021 Waddenzee_locatie0936 3000 3 37500

38 267255 591793 Waddenzee_locatie0976 3000 3 37500

39 268288 589817 Waddenzee_locatie0991 3000 3 37500

40 271167 585262 Waddenzee_locatie1023 3000 3 37500

Tabel 14: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Waddenzee met nieuwe
overstromingskans norm.



RWS Ongeclassificeerd | Verschilanalyse Landelijk Beeld | «Report_Date»

Pagina 71 van 128

Oever-
locatie

x -
Coördinaat

y -
Coördinaat

Naam Locatie Norm
ondergrens

Nwaarde
HBN

HBN
Tjaar

1 52182 427487 Flaauwe Werk_locatie03 1000 3 12500

2 62532 427919 Haringvliet_locatie02 1000 3 12500

3 62771 445599 Maasmond 10000 3 125000

4 63623 429058 Haringvliet_locatie12 1000 3 12500

5 77275 457968 Scheveningen 10000 3 125000

6 87391 469797 Katwijk 10000 3 125000

7 96902 497794 IJmuiden 30000 3 375000

8 104484 527133 HBZW_locatie50 3000 3 37500

9 104805 528695 HBZW_locatie40 3000 3 37500

10 105263 530697 HBZW_locatie28 3000 3 37500

11 105986 532281 Petten_locatie54 1000 3 12500

12 109942 551424 Den Helder_locatie64 1000 3 12500

13 110529 552626 Den Helder_locatie71 1000 3 12500

14 112116 553317 Den Helder_locatie80 1000 3 12500

15 113864 553413 Den Helder_locatie91 1000 3 12500

Tabel 15: Overzicht van locaties van de verschilanalyse Hollandse Kust met nieuwe
overstromingskans norm.
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Bijlage B Rivieren – effect op waterstanden

Figuur 34: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveaus langs de rivieren.

Figuur 35: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
waterstanden langs de rivieren.
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Bovenrijn – Waal

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,60 0,28 0,20 -0,13
Standaarddeviatie 0,09 0,08 0,02 0,14
Minimum -0,84 0,14 0,16 -0,35
Maximum -0,46 0,35 0,22 0,09
Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek

Gemiddelde -0,28 0,20 0,20 0,11
Standaarddeviatie 0,11 0,09 0,02 0,14
Minimum -0,47 -0,03 0,16 -0,20
Maximum -0,05 0,30 0,25 0,34
IJssel

Gemiddelde -0,57 0,03 0,33 -0,20
Standaarddeviatie 0,29 0,09 0,10 0,28
Minimum -0,98 -0,05 0,22 -0,54
Maximum -0,09 0,30 0,56 0,49
Grensmaas

Gemiddelde -0,65 -0,17 0,33 -0,50
Standaarddeviatie 0,75 0,08 0,03 0,73
Minimum -2,06 -0,25 0,29 -1,91
Maximum 0,05 0,04 0,41 0,18
Zandmaas en Maasplassen

Gemiddelde 0,00 -0,30 0,32 0,03
Standaarddeviatie 0,10 0,16 0,05 0,13
Minimum -0,17 -0,45 0,28 -0,17
Maximum 0,12 0,06 0,51 0,24
Bedijkte Maas

Gemiddelde -0.13 0.17 0.52          0.57

Standaarddeviatie 0.10 0.10 0.06          0.17

Minimum -0.28 0.04 0.33          0.31

Maximum -0.01 0.38 0.60          0.92

Tabel 16: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Rijntakken en de Maas.
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Bijlage C Rijntakken – effect per locatie

In Figuur 36 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse is
uitgevoerd. Gekozen is een set die regelmatig is verdeeld over de Rijntakken. In
Figuur 37 t/m Figuur 42op de volgende pagina's is per locatie de overstap van
HR2006 naar WBI2017 met staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn
gebundeld per regio (de oever langs de Waal, de Nederrij/Lek en de IJssel).

Figuur 36: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Rijntakken.
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Bovenrijn – Waal

Figuur 37: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
het traject Bovenrijn - Waal.

Figuur 38:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs het traject Bovenrijn - Waal (ruwheid dijkprofiel:1,0
grasbekleding).
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Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek

Figuur 39: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
het traject Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek. (ruwheid dijkprofiel: 1,0
grasbekleding).

Figuur 40:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs het traject Pannerdensch Kanaal – Nederrijn – Lek
(ruwheid dijkprofiel: 1,0 grasbekleding).



Pagina 78 van 128

IJssel

Figuur 41: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de IJssel.

Figuur 42:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de IJssel (ruwheid dijkprofiel: 1,0 grasbekleding).
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Bijlage D Maas – effect per locaties

In respectievelijk Figuur 43, Figuur 44 en Figuur 45 is een overzicht gegeven van de
locaties waarvoor de verschilanalyse is uitgevoerd voor locaties langs de Maas.
Gekozen is een set die regelmatig is verdeeld langs de Grensmaas, bedijkte Maas,
Zandmaas en Maasplassen. Daarna is in Figuur 46 t/m Figuur 51 op de volgende
pagina's per locatie de overstap van HR2006 naar WBI2017 met staafdiagrammen
gevisualiseerd. De locaties zijn gebundeld per regio (de Grensmaas,
Maasplassen/Zandmaas en bedijkte Maas).

Voor de Maas zijn 40 oeverlocaties geanalyseerd. Voor een enkele locatie is de
uitvoer bestempeld als niet betrouwbaar. Deze locaties zijn uit de analyse voor het
watersysteem weggelaten omdat deze nog worden aangepast. Voor de Grensmaas
is dit locatie R_86+87_5.
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Figuur 43: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse
WBI2017 - HR2006 langs de Grensmaas
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Figuur 44: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Zandmaas en Maasplassen.

Figuur 45: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de bedijkte Maas.
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Grensmaas

Figuur 46: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Grensmaas.

Figuur 47:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Grensmaas (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Zandmaas – Maasplassen

Figuur 48: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Zandmaas en Maasplassen.

Figuur 49: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Zandmaas en Maasplassen (ruwheid dijkprofiel:
grasbekleding 1,0).
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Bedijkte Maas

Figuur 50: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Bedijkte Maas.

Figuur 51:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Bedijkte Maas (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding
1,0).
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Bijlage E Maas – effect maaskaden

Bedijkte Maas

 Waterstand
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,13 0,17 0,52 0,57
Standaarddeviatie 0,10 0,10 0,06 0,17
Minimum -0,28 0,04 0,33 0,31
Maximum -0,01 0,38 0,60 0,92
 Waterstand
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)
Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,02 0,24 0,49 0,75
Standaarddeviatie 0,10 0,12 0,06 0,20
Minimum -0,15 0,06 0,33 0,37
Maximum 0,14 0,46 0,57 1,14

Tabel 17: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Bedijkte Maas.

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)
Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,31 0,36 0,61 0,67
Standaarddeviatie 0,16 0,13 0,10 0,27
Minimum -0,71 0,22 0,46 0,14
Maximum -0,09 0,55 0,76 1,09
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)
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Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,20 0,50 0,60 0,90
Standaarddeviatie 0,18 0,13 0,08 0,28
Minimum -0,67 0,34 0,44 0,19
Maximum 0,03 0,68 0,73 1,31

Tabel 18: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Bedijkte Maas (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Zandmaas – Maasplassen

 Waterstand
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,11 -0,25 0,31 -0,05
Standaarddeviatie 0,20 0,16 0,05 0,15
Minimum -0,64 -0,45 0,22 -0,36
Maximum 0,08 0,05 0,45 0,20
 Waterstand
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,02 -0,29 0,31 -0,01
Standaarddeviatie 0,09 0,16 0,02 0,13
Minimum -0,18 -0,44 0,28 -0,24
Maximum 0,12 0,06 0,33 0,23
 Waterstand
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer rivieroever (Maas_hk_mknov.mdb)
Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,00 -0,30 0,32 0,03
Standaarddeviatie 0,10 0,16 0,05 0,13
Minimum -0,17 -0,45 0,28 -0,17
Maximum 0,12 0,06 0,51 0,24

Tabel 19: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Zandmaas en Maasplassen.
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 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,52 0,13 0,39 0,00
Standaarddeviatie 0,26 0,09 0,08 0,26
Minimum -1,17 0,00 0,32 -0,54
Maximum -0,14 0,31 0,63 0,52
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,44 0,17 0,36 0,10
Standaarddeviatie 0,16 0,09 0,03 0,21
Minimum -0,73 0,04 0,33 -0,21
Maximum -0,13 0,38 0,43 0,62
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer rivieroever (Maas_hk_mknov.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,09 0,03 0,34 0,28
Standaarddeviatie 0,15 0,17 0,04 0,13
Minimum -0,22 -0,33 0,31 0,15
Maximum 0,34 0,36 0,45 0,61

Tabel 20: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Zandmaas en Maasplassen (ruwheid dijkprofiel:
grasbekleding 1,0).
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Grensmaas

 Waterstand
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,89 -0,15 0,36 -0,68
Standaarddeviatie 0,78 0,10 0,11 0,73
Minimum -2,07 -0,28 0,25 -1,91
Maximum 0,04 0,04 0,65 0,19
 Waterstand
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,66 -0,20 0,32 -0,53
Standaarddeviatie 0,76 0,09 0,05 0,74
Minimum -2,06 -0,29 0,25 -1,91
Maximum 0,13 0,04 0,47 0,19
 Waterstand
Maaskades niet overstroombaar – uitvoer rivieroever (Maas_hk_mknov.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,65 -0,17 0,33 -0,50
Standaarddeviatie 0,75 0,08 0,03 0,73
Minimum -2,06 -0,25 0,29 -1,91
Maximum 0,05 0,04 0,41 0,18

Tabel 21: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Grensmaas.
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 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -1,04 0,02 0,42 -0,59
Standaarddeviatie 0,89 0,11 0,14 0,79
Minimum -2,50 -0,14 0,27 -2,01
Maximum 0,25 0,26 0,79 0,48
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades niet overstroombaar - uitvoer hoge gronden (Maas_mknov_60m.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,81 0,05 0,36 -0,40
Standaarddeviatie 0,85 0,11 0,04 0,80
Minimum -2,49 -0,14 0,27 -2,00
Maximum 0,25 0,27 0,42 0,49
 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel
Maaskades niet overstroombaar – uitvoer rivieroever (Maas_hk_mknov.mdb)

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,77 0,02 0,37 -0,38
Standaarddeviatie 0,86 0,10 0,05 0,80
Minimum -2,49 -0,11 0,31 -1,99
Maximum 0,11 0,25 0,47 0,42

Tabel 22: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Grensmaas (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).

.
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Bijlage F Meren – effect op waterstanden

Figuur 52: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in het
merengebied.

Figuur 53: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
waterstanden in het merengebied.
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IJsselmeeroever Noord-Holland

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0.00 -0.14 0.30 0.16
Standaarddeviatie 0.04 0.06 0.11 0.13
Minimum -0.08 -0.22 0.20 0.03
Maximum 0.05 -0.05 0.59 0.46
IJsselmeeroever Oostelijk Flevoland

Gemiddelde -0.24 -0.06 0.36 0.06
Standaarddeviatie 0.09 0.21 0.07 0.26
Minimum -0.46 -0.32 0.29 -0.49
Maximum -0.10 0.22 0.49 0.39
IJsselmeeroever Friesland

Gemiddelde 0.06 -0.17 0.42 0.32
Standaarddeviatie 0.12 0.05 0.14 0.18
Minimum -0.19 -0.27 0.24 0.02
Maximum 0.25 -0.13 0.60 0.53
Markermeeroever Noord Holland

Gemiddelde 0.02 -0.22 0.25 0.05
Standaarddeviatie 0.01 0.01 0.10 0.10
Minimum 0.00 -0.23 0.20 0.01
Maximum 0.05 -0.21 0.55 0.37
Markermeeroever Zuidelijk Flevoland

Gemiddelde 0.00 0.10 0.55 0.65
Standaarddeviatie 0.04 0.02 0.05 0.07
Minimum -0.07 0.08 0.50 0.54
Maximum 0.03 0.14 0.63 0.73
Markermeeroever IJmeer en Houtribdijk

Gemiddelde 0.00 -0.34 0.52 0.18
Standaarddeviatie 0.05 0.13 0.14 0.26
Minimum -0.07 -0.48 0.40 -0.03
Maximum 0.08 -0.15 0.75 0.59

Tabel 23: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de oever van het IJssel-en Markermeer.
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Bijlage G IJsselmeer – effect per locatie

In Figuur 54 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse is
uitgevoerd. Gekozen is een set die regelmatig is verdeeld langs het IJsselmeer. In
Figuur 55 t/m Figuur 60 op de volgende pagina's is per locatie de overstap van
HR2006 naar WBI2017 met staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn
gebundeld per regio (de oever langs Noord-Holland, Oostelijk Flevoland en
Friesland).

Figuur 54: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs het IJsselmeer.
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Noord-Holland

Figuur 55: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Noordhollandse oever van het IJsselmeer.

Figuur 56:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Noordhollandse oever van het IJsselmeer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Oostelijk Flevoland

Figuur 57: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Flevolandse oever van het IJsselmeer.

Figuur 58:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Flevolandse oever van het IJsselmeer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Friesland

Figuur 59: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Friese oever van het IJsselmeer.

Figuur 60:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Friese oever van het IJsselmeer (ruwheid dijkprofiel:
grasbekleding 1,0).
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Bijlage H Markermeer – effect per locatie

In Figuur 61 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse is
uitgevoerd. Gekozen is een set die regelmatig is verdeeld langs het Markermeer. In
Figuur 62 t/m Figuur 67op de volgende pagina's is per locatie de overstap van
HR2006 naar WBI2017 met staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn
gebundeld per regio (de oever langs Noord-Holland, Zuidelijk Flevoland en de
Houtribdijk).

Voor het Markermeer zijn 30 oeverlocaties geanalyseerd. Voor een enkele locatie is
de uitvoer bestempeld als niet betrouwbaar. Deze locaties zijn uit de analyse voor
het watersysteem weggelaten omdat deze nog worden aangepast. Voor het
Markermeer is dit locatie ‘gav5 Muiderberg’, ‘gav7 Muiden Haven’, ‘hm13.4
Gooimeerdijk’, ‘hm21.3 Eemmeerdijk O’, ‘HAV2’, ‘Ov 154’ en ‘45B Marken Nordoost’.

Figuur 61: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs Markermeer.
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Noord-Holland

Figuur 62: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Noord Hollandse oever van het Markermeer.

Figuur 63:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Noord Hollandse oever van het Markermeer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Zuidelijk Flevoland

Figuur 64: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Flevolandse oever van het Markermeer.

Figuur 65:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Flevolandse oever van het Markermeer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Houtribdijk en IJmeerdijken

Figuur 66: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de IJmeer- en Houribdijk.

Figuur 67: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de IJmeer- en Houribdijk (ruwheid dijkprofiel:
grasbekleding 1,0).
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Bijlage I Delta's – effect op waterstanden

Figuur 68: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in de
delta’s.

Figuur 69: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
waterstanden in de delta’s.
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Europoortgebied, langs de Oude en Nieuwe Maas

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect nieuwe
norm

Effect
onzekerheden

Totaalverschil

Gemiddelde -0.05 -0.02 0.23 0.17
Standaarddeviatie 0.05 0.11 0.12 0.12
Minimum -0.15 -0.11 0.06 -0.04
Maximum 0.03 0.26 0.40 0.37
Smalle wateren

Gemiddelde -0,28 0,09 0,35 0,16
Standaarddeviatie 0,24 0,11 0,16 0,23
Minimum -0,86 -0,11 0,13 -0,46
Maximum -0,01 0,33 0,76 0,47
Brede wateren

Gemiddelde -0,15 -0,21 0,44 0,08
Standaarddeviatie 0,17 0,04 0,08 0,10
Minimum -0,55 -0,28 0,35 -0,15
Maximum -0,04 -0,15 0,60 0,21
IJsseldelta

Gemiddelde -0.55 -0.06 0.28 -0.33
Standaarddeviatie 0.06 0.11 0.04 0.15
Minimum -0.64 -0.26 0.24 -0.56
Maximum -0.41 0.11 0.38 -0.12
Vechtdelta

Gemiddelde 0.23 -0.05 0.56 0.73
Standaarddeviatie 0.20 0.21 0.12 0.27
Minimum -0.07 -0.30 0.40 0.27
Maximum 0.46 0.19 0.74 1.09
Zwarte Water en Zwarte Meer

Gemiddelde 0.37 -0.13 0.52 0.76
Standaarddeviatie 0.05 0.16 0.09 0.11
Minimum 0.28 -0.30 0.41 0.62
Maximum 0.46 0.18 0.64 0.96

Tabel 24: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in de
Rijn-Maasmonding en Vecht-IJsseldelta.
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Bijlage J Rijn-Maasmonding – effect per locatie

In Figuur 70 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse is
uitgevoerd. De locaties zijn regelmatig verdeeld over de Europoort, het Haringvliet,
het Hollands diep en de smalle watertussen monding en rivieren. In Figuur 61 is een
overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse is uitgevoerd.
Gekozen is een set die regelmatig is verdeeld langs het Markermeer. In Figuur 71
t/m Figuur 76 op de volgende pagina's is per locatie de overstap van HR2006 naar
WBI2017 met staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn gebundeld per regio
(de oever in de Maas monding, de brede wateren en de smalle wateren).

Voor de RMM zijn 40 oeverlocaties geanalyseerd. Voor 5 locaties zaten er
onvoldoende gegevens in de database fysica, waardoor deze uit de analyse zijn
weggelaten. Voor een enkele locatie is de uitvoer bestempeld als niet betrouwbaar.
Deze locaties zijn ook uit de analyse voor het watersysteem weggelaten omdat deze
nog worden aangepast. Dit zijn de locaties langs het Hartelkanaal: L_20_307 en
L_20_173. De locaties met onvoldoende gegevens in de database fysica zijn
R_22_8, R_24_114, L_24_38, L_34_247, L_34-a_17.

Figuur 70: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Rijn-Maasmonding.
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Europoort, Oude en Nieuwe Maas

Figuur 71: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in het
Europoortgebied, langs de Oude en Nieuwe Maas.

Figuur 72: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus in het Europoortgebied, langs de Oude en Nieuwe Maas
(ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Overige smalle wateren

Figuur 73: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de smalle wateren in de Rijn-Maasmonding.

Figuur 74: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de smalle wateren in de Rijn-Maasmonding.
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Brede wateren

Figuur 75: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de brede wateren in de Rijn-Maasmonding.

Figuur 76: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de brede wateren in de Rijn-Maasmonding (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Bijlage K Vecht-IJsseldelta – effect per locatie

Een overzicht van de locaties uit de Vecht-IJsseldelta die worden gebuikt in de
verschilanalyse is opgenomen in Figuur 77. Gekozen is een set die regelmatig is
verdeeld in de Vecht- en IJsseldelta. Op de volgende pagina's in Figuur 78 t/m
Figuur 83 is per locatie de overstap van HR2006 naar WBI2017 met
staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn gebundeld per regio (de oever
langs IJssel, Vecht, Zwarte Water en het Zwarte Meer).

In de Vecht-IJsseldelta zijn 40 oeverlocaties geanalyseerd. Voor 12 locaties zaten er
onvoldoende gegevens in de database fysica, waardoor deze uit de analyse zijn
weggelaten. Voor een enkele locatie is de uitvoer bestempeld als niet betrouwbaar.
Deze locaties zijn ook uit de analyse voor het watersysteem weggelaten omdat deze
nog worden aangepast. Dit zijn de locaties langs het Hartelkanaal: L_20_307 en
L_20_173.

Figuur 77: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 in de Vecht- en IJsseldelta.
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Figuur 78: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in de
IJsseldelta.

Figuur 79: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus in de IJsseldelta (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Vechtdelta

Figuur 80: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden in de
Vechtdelta.

Figuur 81: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus in de Vechtdelta (ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Zwarte Water – Zwarte Meer

Figuur 82: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
het Zwarte Water en het Zwarte Meer.

Figuur 83: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs het Zwarte Water en het Zwarte Meer (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Bijlage L Kust – effect op waterstanden

Figuur 84: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de kust.

Figuur 85: Opbouw van het effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op
waterstanden langs de kust.
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Walcheren en Zuid-Beveland (Westerschelde noord)

Verschil WBI2017 Effect nieuwe Effect nieuwe Effect Totaal verschil

Gemiddelde 0,09 -0,43 0,02 -0,33

Standaarddeviatie 0,05 0,22 0,01 0,23

Minimum 0,01 -0,67 0,01 -0,58

Maximum 0,18 0,29 0,07 0,38

Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde zuid)

Gemiddelde 0,08 0,00 0,06 0,13

Standaarddeviatie 0,04 0,46 0,07 0,53

Minimum 0,02 -0,38 0,02 -0,35

Maximum 0,15 1,35 0,31 1,76

Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen (Oosterschelde noord).

Gemiddelde -0,17 -0,01 0,13 -0,05

Standaarddeviatie 0,12 0,05 0,04 0,17

Minimum -0,34 -0,08 -0,08 -0,35

Maximum 0,08 0,07 0,20 0,16

Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen (Oosterschelde zuid).

Gemiddelde -0,27 -0,02 0,13 -0,15

Standaarddeviatie 0,07 0,07 0,04 0,16

Minimum -0,41 -0,16 -0,16 -0,47

Maximum -0,17 0,13 0,21 0,05

Hollandse Kust

Gemiddelde 0,07 -0,30 0,03 -0,20

Standaarddeviatie 0,07 0,26 0,02 0,28

Minimum -0,06 -0,61 0,01 -0,50

Maximum 0,16 0,34 0,06 0,39

Waddenzee (zuidwest)

Gemiddelde -0.01 -0.13 0.03 -0.12

Standaarddeviatie 0.06 0.09 0.01 0.10

Minimum -0.10 -0.36 0.01 -0.30

Maximum 0.08 -0.05 0.04 0.01

Waddenzee (zuidoost)

Gemiddelde 0,06 -0,25 0,03 -0,15

Standaarddeviatie 0,07 0,13 0,01 0,09

Minimum -0,08 -0,38 0,02 -0,29

Maximum 0,15 -0,08 0,05 0,01

Waddeneilanden

Gemiddelde -0,01 -0,13 0,03 -0,12

Standaarddeviatie 0,06 0,09 0,01 0,10

Minimum -0,10 -0,36 0,01 -0,30

Maximum 0,08 -0,05 0,04 0,01
Tabel 25: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs

de kust.
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Bijlage MWesterschelde– effect per locatie

In Figuur 86 is een overzicht gegeven van de locaties (regelmatig is verdeeld langs
de Westerschelde) waarvoor de verschilanalyse is uitgevoerd. Op de volgende
pagina's in Figuur 86 t/m Figuur 90 is per locatie de overstap van HR2006 naar
WBI2017 met staafdiagrammen gevisualiseerd. De locaties zijn gebundeld per regio
(de noord- en zuidoever).

Figuur 86: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Westerschelde.
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Walcheren en Zuid-Beveland (Westerschelde noord)

Figuur 87: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de kust van  Walcheren en Zuid-Beveland (Westerschelde noord).

Figuur 88: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de kust van  Walcheren en Zuid-Beveland
(Westerschelde noord – ruwheid dijkprofiel 0,9).
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Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde zuid)

Figuur 89: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de kust van Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde zuid).

Figuur 90: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de kust van Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde zuid -
ruwheid dijkprofiel: bekleding basaltblokken 0,9)
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Bijlage N Oosterschelde– effect per locatie

In Figuur 91 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse
Oosterschelde is uitgevoerd. De overstap van HR2006 naar WBI2017 is
gevisualiseerd met staafdiagrammen gevisualiseerd. In Figuur 87 t/m Figuur 90 op
de volgende pagina's zijn de locaties gebundeld per regio (de noord- en zuidoever).

Figuur 91: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Oosterschelde.
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Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland (Oosterschelde noord)

Figuur 92: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de kust van Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen (Oosterschelde
noord).

Figuur 93:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen
(Oosterschelde noord - ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen (Oosterschelde zuid)

Figuur 94: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de kust van Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen (Oosterschelde zuid).

Figuur 95:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de kust van Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen
(Oosterschelde zuid - ruwheid dijkprofiel: grasbekleding 1,0).
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Bijlage O Hollandse kust – effect per locatie

In Figuur 96 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse
langs de Hollandse kust is uitgevoerd. Gekozen is een set die met specifieke locaties
langs de Hollandse Kust, zoals Katwijk, IJmuiden Petten en Den Helder.

Figuur 96: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Hollandse Kust.
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Figuur 97: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Hollandse Kust.

Figuur 98:  Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Hollandse Kust (ruwheid dijkprofiel: bekleding
basaltblokken 0,9).
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Bijlage P Waddenzee– effect per locatie

In Figuur 99 is een overzicht gegeven van de locaties waarvoor de verschilanalyse
van de Waddenzee is uitgevoerd (regelmatig verdeeld over regio's zuidwest,
zuidoost en Waddeneilanden). Het resultaat van de verschilanalyse staat in
Figuur 92 t/m Figuur 105.

Figuur 99: Overzicht geselecteerde oeverlocaties van de verschilanalyse WBI2017 -
HR2006 langs de Waddenzee
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Waddenzee Zuidwest

Figuur 100: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de zuidwestelijke kust van de Waddenzee.

Figuur 101: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de zuidwestelijke kust van de Waddenzee (ruwheid
dijkprofiel: bekleding basaltblokken 0,9).
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Waddenzee Zuidoost

Figuur 102: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de zuidoostelijke kust van de Waddenzee

Figuur 103: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de zuidoostelijke kust van de Waddenzee (ruwheid
dijkprofiel: bekleding basaltblokken 0,9).
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Waddeneilanden

Figuur 104: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op waterstanden langs
de Waddeneilanden.

Figuur 105: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulische
belastingniveaus langs de Waddeneilanden (ruwheid dijkprofiel: bekleding
basaltblokken 0,9).
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Bijlage Q Kust– effect dijkbekleding

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,00 0,36 0,49 0,84
Standaarddeviatie 0,79 1,00 0,44 1,45
Minimum -2,73 -0,87 0,06 -2,02
Maximum 0,95 3,53 1,58 5,21

Tabel 26: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de kust van Walcheren en Zuid-Beveland (Westerschelde
Noord  - ruwheid dijkprofiel 1,0).

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,40 -0,34 0,21 0,27
Standaarddeviatie 0,98 0,61 0,20 0,86
Minimum -1,49 -1,58 0,06 -1,30
Maximum 2,80 0,90 0,80 2,09

Tabel 27: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de kust van Zeeuws Vlaanderen (Westerschelde Zuid -
ruwheid dijkprofiel 1,0).

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,05 -0,78 1,76 1,03
Standaarddeviatie 0,17 0,52 1,37 1,14
Minimum -0,27 -1,83 0,14 -0,17
Maximum 0,29 0,11 4,05 3,18

Tabel 28: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Hollandse Kust (ruwheid dijkprofiel 1,0).
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 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,13 -0,15 0,26 0,24
Standaarddeviatie 0,15 0,20 0,12 0,16
Minimum -0,12 -0,61 0,10 -0,06
Maximum 0,37 0,16 0,49 0,51

Tabel 29: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de zuidwestelijke kust van de Waddenzee (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde 0,29 0,09 0,18 0,56
Standaarddeviatie 0,28 0,24 0,07 0,22
Minimum -0,03 -0,24 0,07 0,24
Maximum 0,83 0,48 0,37 0,96

Tabel 30: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de zuidoostelijke kust van de Waddenzee (ruwheid
dijkprofiel: grasbekleding 1,0).

 Hydraulisch Belasting Niveau - Ruwheid gras bekleding dijkprofiel

Verschil WBI2017
minus HR2006 in
meters

Effect nieuwe
database,
statistiek en
rekenmethode

Effect
nieuwe
norm

Effect
onzekerhed
en

Totaal verschil

Gemiddelde -0,01 0,02 0,11 0,12
Standaarddeviatie 0,14 0,11 0,04 0,22
Minimum -0,27 -0,18 0,03 -0,18
Maximum 0,21 0,19 0,16 0,53

Tabel 31: Effect van het overstappen van HR2006 naar WBI2017 op hydraulisch
belastingniveau langs de Waddeneilanden (ruwheid basaltblokken bekleding
dijkprofiel 1,0).


