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Voorwoord 
Voor u ligt het dijkringrapport van het dijkringgebied 10 Mastenbroek van 
het onderzoeksproject Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). Dit rapport 
bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de kans op en de gevolgen 
van een overstroming in Mastenbroek. VNK brengt voor in totaal 16 
dijkringgebieden dijkringrapporten uit.  
Voor drie dijkringgebieden zijn de gevolgen in detail bestudeerd. Deze 
resultaten worden gepubliceerd in de zogenaamde risicocaserapporten.  
De resultaten van de dijkringrapporten en de risicocaserapporten zijn reeds 
eerder samenvattend gepubliceerd in de Tussenstand en het Hoofdrapport 
van VNK. 
 
De conceptversie van dit dijkringrapport is voorgelegd aan de beheerder. 
Het commentaar van de beheerder is verwerkt in deze definitieve versie 
van het dijkringrapport.  
 
Aan het onderzoeksproject VNK hebben vele organisaties en bedrijven 
bijgedragen. Graag wil ik een ieder bedanken voor de constructieve 
bijdrage en de prettige wijze van samenwerken.  
 
 
Ir. C.J. van Westen 
Projectmanager VNK 

 

 



 
 
 

Samenvatting 
Het project “Veiligheid van Nederland in Kaart” (VNK) geeft uitwerking aan 
doelstellingen die in het kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water” zijn 
verwoord. In het kabinetsstandpunt is aangegeven dat voor elke dijkring in 
Nederland de overstromingskans en de mogelijke kwetsbare locaties (zwakke 
plekken) in beeld worden gebracht. Ook zal een beeld worden gegeven van de 
gevolgen van overstromingen. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen in 
de kosten en baten van maatregelen ter verbetering van de overstromings-
veiligheid. Dit biedt de mogelijkheid tot het identificeren van kosteneffectieve 
maatregelen voor het vaststellen, handhaven of bereiken van een gewenst 
veiligheidsniveau.  
 
Dit rapport beschrijft bevindingen van de analyse voor dijkring 10, 
Mastenbroek. Voor de dijkring Mastenbroek zijn 48 dijkvakken en 9 
kunstwerken beschouwd, die het dijkringgebied beschermen tegen 
overstromingen. De analyses geven informatie over de bijdragen van de 
verschillende elementen in de waterkering, de rol van onzekerheden en kosten 
van maatregelen. Deze informatie kan gebruikt worden voor de prioritering van 
maatregelen binnen de dijkring.  
 
De overstromingskans van het dijkringgebied is bepaald op 1/41 per jaar. Deze 
kans wordt voornamelijk veroorzaakt door falen op het mechanisme opbarsten 
en piping. Deze kans wil overigens niet zeggen dat bij een terugkeertijd van 
waterstand van 41 jaar er ook daadwerkelijk opbarsten en piping zal optreden. 
Dit heeft te maken met het feit dat de kans  iets zegt over zowel de belasting 
als de sterkte van de kering.  Bij piping kan de onzekerheid in de opbouw van 
de ondergrond een zeer grote rol spelen. Een grote kans geeft in dat geval aan 
dat de onzekerheid groot is, wat niet hetzelfde is als dat de kering onvoldoende 
sterk is. Wél is het dan noodzakelijk deze onzekerheid te verminderen door het 
uitvoeren van grondonderzoek. Mocht daaruit blijken dat piping inderdaad een 
probleem is, dan kan alsnog tot versterkingsmaatregelen worden besloten.  
 
Bij de berekening van de overstromingskans van de dijkring zijn de 
rekenresultaten van dijkvak 16 (voor afschuiven), dijkvak 26 (voor overloop en 
golfoverslag) en keersluis “De Sas” (voor niet-sluiten) niet meegenomen. Falen 
voor dijkvak 16 en keersluis “De Sas” leidt niet tot overstroming. Over de 
berekeningswijze van golfgegevens voor dijkvak 26 bestaan twijfels. 
 
Dijkvak 27 scoort rekenkundig slecht op overloop en golfoverslag. Ook het 
naastgelegen (niet meegerekende) dijkvak 26 scoort zwak op dit mechanisme. 
Deze relatief nieuwe dijken worden aan de buitenzijde beschermd door hoger 
gelegen gronden, die in de standaardmethode echter niet meegerekend 
worden. Het gaat hier dus vooral om rekenkundig zwakke dijkvakken. 
 
De schade die is berekend met de globale methode na een overstroming van 
het hele dijkringgebied bedraagt 1.200 miljoen euro. Er is geen aanleiding om 
dit maximale schadebedrag te reduceren. De overstroming veroorzaakt 
voornamelijk schade bij de drie plaatsen; daarnaast ligt in het zuiden van deze 
dijkring een spoorlijn. De schade aan de spoorlijn is verantwoordelijk voor een 
aanzienlijk deel van de totale schade. Bij een overstromingskans van 1/41 
wordt het economisch risico 29,3 M€ per jaar. 
 
De zwakke plekken in de dijkring zijn nader geanalyseerd. Indien alle 
geselecteerde zwakke plekken worden aangepakt, wordt de overstromingskans 
een factor 10 kleiner. Het overstromingsrisico wordt dan 3 M€ per jaar. De 
kosten bedragen 18 miljoen euro bij verbetering over het gehele dijkvak en 
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orde 10 miljoen euro indien de maatregelen over een gereduceerde lengte van 
de dijkvakken worden toegepast. 
 
De kansen, gevolgen en risico’s worden afgerond gepresenteerd in de 
Tussenstand en het Hoofdrapport van VNK. De getallen luiden dan: 
 

Overstromingskans hele dijkring >1/100 [kans per jaar] 
Kans na aanpakken zwakke plekken 1/400 [kans per jaar] 
Schadebedrag door een overstroming 1.200 [miljoen €] 
Overstromingsrisico >12 [miljoen € per jaar] 

 
De hoge faalkansen voor individuele dijkvakken op het mechanisme opbarsten 
en piping kunnen wellicht worden verlaagd door de aanwezige kwelweglengte 
in het voorland mee te nemen en daarna door middel van aanscherpen van de 
parameterbepaling (korrelverdeling en doorlatendheid boven- en onderlaag). 
De representatieve doorlatendheid kan dan met MSEEP bepaald worden. 
 
Vanwege de hoge faalkansen voor het mechanisme opbarsten en piping 
verdient het de aanbeveling de belangrijkste parameters voor dit mechanisme 
nauwkeuriger vast te stellen. Daarnaast wordt aanbevolen na te gaan in 
hoeverre een faalkans voor dit mechanisme ook direct tot een overstroming 
leidt. Het meenemen van maatregelen als opkisten kan de kans verkleinen; het 
uitvoeren van overstromingssommen zoals gedaan in de risicocases [17] , geeft 
een beter beeld van de mogelijke gevolgen.  
 
Voor dijkvakken met buitendijks gelegen hoge voorlanden waar golfaanval 
mogelijk een grote rol speelt (zoals bijvoorbeeld in de standaardberekening bij 
dijkvak 26) is er binnen VNK de voorlandmodule beschikbaar gesteld. De 
rekenresultaten wekten voor dijkring 10 geen vertrouwen. Het verdient 
aanbeveling om de voorlandmodule binnen PC-Ring nader te onderzoeken en 
eventueel te verbeteren. 
 
Het voorliggende rapport is gereviewd door de TAW-V. De beoordeling is 
opgenomen in bijlage J. De opmerkingen zijn in de hoofdtekst verwerkt. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) 

Het kabinet heeft in “Anders omgaan met water” een standpunt ingenomen 
over het waterbeleid in de 21ste eeuw. Hierin is aangegeven dat voor elke 
dijkring in Nederland de overstromingskans en de mogelijke kwetsbare locaties 
(zwakke plekken) in beeld worden gebracht. Ook zal een beeld worden 
gegeven van de gevolgen van overstromingen. Op deze wijze kan inzicht 
worden verkregen in de kosten en baten van maatregelen ter verbetering van 
de overstromingsveiligheid. Dit biedt de mogelijkheid tot het identificeren van 
kosteneffectieve maatregelen voor het vaststellen, handhaven of bereiken van 
een gewenst veiligheidsniveau.  

 
Het (studie) project De Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) geeft 
uitwerking aan de doelstellingen die in het Kabinetsstandpunt zijn 
geformuleerd. In het project VNK vindt de toepassing plaats van een nieuwe 
methode voor de bepaling van de kansen op en gevolgen van een 
overstroming. De methode berust op het gedachtegoed van de Deltacommissie 
en is in het kader van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen 
(TAW) verder ontwikkeld. Met de inzichten die door de toepassing van deze 
methode worden geboden kunnen de beheerders van waterkeringen tijdig 
inspelen op toekomstige veranderingen in het overstromingsrisico ten gevolge 
van klimaatverandering, bevolkingstoename en economische ontwikkeling.  
 
1.2 Projectopdracht Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) 

Het project VNK wordt uitgevoerd door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde 
(DWW) in opdracht van het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Voor de uitvoering van de feitelijke berekeningen is een 
Projectbureau VNK opgericht. In het Projectbureau vindt een samenwerking 
plaats tussen de DWW, de waterschappen en de provincies, ondersteund door 
externe ingenieursbureaus. Daarnaast wordt door kennisinstituten bijgedragen 
aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van het 
analyse-instrumentarium. De Technische Adviescommissie voor de 
Waterkeringen (TAW) is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging.  
 
In het project VNK worden kansen en gevolgen van een overstroming 
berekend per dijkring. Een dijkring bestaat uit een aaneengesloten keten van 
waterkeringen (en mogelijk ook hooggelegen gronden) waarmee het omsloten 
gebied (het dijkringgebied) tegen overstromingen wordt beschermd. In totaal 
zijn er in Nederland 53 van zulke dijkringen. Het project VNK was in principe 
gericht op de berekening van de overstromingskansen en –gevolgen voor alle 
dijkringen van Nederland. Gezien de praktische beperkingen in menskracht en 
budget is het aantal te berekenen dijkringen beperkt tot zestien. 
 
De overstromingskans heeft betrekking op de kans per jaar dat een 
dijkringgebied daadwerkelijk wordt overstroomd. Een kans van 1 op 1000 
betekent dat gemiddeld gesproken eenmaal per 1000 jaar een overstroming 
plaatsvindt. Per jaar is de kans op een overstroming dan 1/1000. De 
berekeningen in VNK geven een gedetailleerd beeld van de huidige veiligheid 
tegen overstromen in Nederland. Hierdoor ontstaat inzicht in de 
betrouwbaarheid van de dijkringen en de mogelijke kwetsbare locaties.  
Naast de dijkvakken en eventuele duinraaien wordt ook de veiligheid van 
kunstwerken (zoals bijvoorbeeld sluizen en gemalen) in de berekening van de 
overstromingskans betrokken. 
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Bij de bepaling van de gevolgen ligt het accent op de berekening van de 
economische schade en het aantal slachtoffers, samenhangend met het 
optreden van een overstroming. De kans op en het gevolg van een 
overstroming van een dijkring bepalen samen het overstromingsrisico.  
Door het expliciet beschouwen van de gevolgen ontstaat de mogelijkheid om 
te komen tot een afweging van de kosten en baten van maatregelen ter 
handhaving of verhoging van de overstromingsveiligheid. Daarmee wordt ook 
een basis geboden voor het heroverwegen van de maatschappelijk gewenste 
veiligheidsniveaus. 
 
1.3 Rekenmethode VNK 

De veiligheidsbenadering zoals deze in het project VNK wordt toegepast, is 
gebaseerd op het bepalen van de kans dat een dijkringgebied daadwerkelijk 
overstroomt als gevolg van het falen van de dijkring op één of meer plaatsen. 
Deze benadering wijkt af van de huidige veiligheidsbenadering, die is 
gebaseerd op de bepaling van overschrijdingskansen voor afzonderlijke 
dijkvakken en kunstwerken. De overschrijdingskans is de kans dat voor een 
onderdeel van de waterkering de maatgevende hoogwaterstand wordt 
overschreden. 
 
Voor de bepaling van de overstromingskans wordt de dijkring opgevat als een 
keten waarvan de schakels worden gevormd door alle dijkvakken en 
kunstwerken (en eventueel duinraaien) die onderdeel uitmaken van de 
waterkering (zie Figuur 1.1). De overstromingskans van de dijkring als geheel 
wordt bepaald op grond van de afzonderlijke bijdragen van de onderdelen van 
de waterkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende wijzen 
waarop de waterkering kan falen (d.w.z. zijn waterkerende functie kan 
verliezen). Deze verschillende wijzen van falen worden aangeduid met het 
begrip “faalmechanisme”.  

Figuur 1.1: de dijkring als een keten met verschillende schakels 

Voor dijkvakken wordt bij de bepaling van de overstromingskans een viertal 
verschillende faalmechanismen beschouwd:  

• Overloop en golfoverslag (water over de dijk). 
• Opbarsten en piping (instabiliteit door grondwaterstroming onder de 

dijk). 
• Beschadiging bekleding en erosie van het dijklichaam. 
• Afschuiven of opdrijven binnentalud (door instabiliteit van het 

dijklichaam).  
 
Voor kunstwerken hebben de relevante faalmechanismen betrekking op:  

• Overloop en golfoverslag (water over het kunstwerk).  
• Het niet op tijd sluiten van afsluitmiddelen.  
• Het constructief falen van het kunstwerk.  
 

Bij het berekenen van de overstromingskans van de dijkring wordt voor elk 
onderdeel van de waterkering van de dijkring de faalkans per faalmechanisme 
berekend. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met onzekerheden in de 

 
 Dijkring 10 Mastenbroek 13 



 
 
 
verschillende parameters die de belasting op en sterkte van de waterkering 
bepalen.  
Falen betekent in dit verband het verlies van de waterkerende functie op 
zodanige wijze dat een daadwerkelijke overstroming optreedt. Vervolgens 
worden de faalkansen van de verschillende faalmechanismen gecombineerd tot 
een faalkans van het betreffende dijkvak of kunstwerk. Tot slot worden de 
faalkansen per dijkvak en kunstwerk samengevoegd tot de overstromingskans 
van de dijkring. Door deze wijze van berekenen ontstaat een gedetailleerd 
beeld van de mate waarin de verschillende dijkvakken, duinraaien, kunstwerken 
en faalmechanismen bijdragen aan de overstromingskans van de dijkring. Op 
basis van dat inzicht kunnen ook de relatief zwakke plekken, d.w.z. de 
onderdelen van de dijkring met de grootste bijdragen aan de totale 
overstromingskans, zichtbaar worden gemaakt. 
De berekeningen voor de faalmechanismen voor dijken en duinen zijn 
uitgevoerd met het programma PC-Ring (zie onder meer de Gebruikers-
handleiding PC-Ring. Versie 4.0, TNO Bouw [4]). 
 
1.4 Leeswijzer 

De resultaten van VNK zullen per dijkring worden vastgelegd in afzonderlijke 
dijkring rapporten. In het voorliggende rapport worden de bevindingen 
gepresenteerd van de berekeningen die zijn uitgevoerd voor Dijkring 10: 
Mastenbroek. Deze bevindingen zijn besproken met de beheerder (Waterschap 
Groot Salland) en de provincie Overijssel. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de algemene gegevens van het 
dijkringgebied: de ligging, de karakteristieke kenmerken van de aanwezige 
dijken en kunstwerken en de schematisering van het dijkringgebied. Voor de 
verschillende dijktrajecten en kunstwerken wordt daarbij tevens een inschatting 
gegeven van de bijdrage aan de overstromingskans op grond van het oordeel 
van de beheerder.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de berekende overstromingskans van het dijkringgebied 
gepresenteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de bijdragen aan de 
overstromingskans van dijkvakken en kunstwerken en van de verschillende 
faalmechanismen. Tevens wordt ingegaan op de identificatie en analyse van 
zwakke plekken. 
 
Hoofdstuk 4 gaat nader in op de berekende gevolgen van een overstroming en 
het gepresenteerde economische risico. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de mogelijke maatregelen ter beperking van de 
overstromingsrisico’s en de bepaling van kosten en baten van die maatregelen.  
Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een aantal conclusies en 
aanbevelingen. 
 
1.5 Projectuitvoering en rapportage 

1.5.1 Projectuitvoering 
De berekeningen die ten grondslag liggen aan dit rapport zijn uitgevoerd door 
combinanten van Albicom: 
Deel dijken: 

• Mechanisme Overloop en golfoverslag door Alkyon. 
• mechanisme Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam door Alkyon 
• mechanisme Opbarsten en piping door Lievense 
• mechanisme Afschuiven of opdrijven door Lievense 

Deel kunstwerken door Lievense. 
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De werkzaamheden voor het deel dijken zijn wederom te splitsen in twee 
delen: 

• Eerste berekening dijken en duinen. 
• Nadere analyse dijken en duinen. 

 
Het eerste deel van de berekeningen voor de dijken is afgesloten met een 
memo “Eerste berekeningen Dijken en Duinen Dijkring 10 (Mastenbroek)” 
[13]. In het memo zijn de berekeningen gerapporteerd. In een volgend memo 
is een voorstel tot nadere analyse gedaan [14]. De uiteindelijke resultaten van 
de berekeningen zijn in dit rapport verwerkt.  
 
1.5.2 Rapportage 
Het voorliggende dijkringrapport is opgesteld door ir. C.E.J. Jacobs (Alkyon), in 
nauw overleg met ir. A.M. Berkhof (Projectbureau VNK). Er is gebruik gemaakt 
van bijdragen van VNK (voorbeeld dijkringrapport van dijkring 16) en Lievense 
(bijdragen over opbarsten en piping, afschuiven en kunstwerken). De 
kwaliteitscontrole is uitgevoerd door dr. ir. H.J. Steetzel. 
Naar aanleiding van de workshop waarin het dijkringrapport met betrokken 
partijen (VNK, beheerders, rekenaars, experts) is besproken is het rapport 
aangepast en opgeleverd aan VNK. Vervolgens is het rapport ter review 
aangeboden aan de kwaliteitsgroep TAW en besproken in de TAW-V. De 
bevindingen zijn bijgevoegd in bijlage J. Het verwerken van dit commentaar, 
het toevoegen van gevolgen en risico’s van overstromingen in hoofdstuk 4, de 
zwakke plekken analyse in hoofdstuk 5 én de laatste redactieslag aan het 
rapport zijn door Adriaan Berkhof en Fred Havinga (VNK) uitgevoerd.  
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2 Gebiedsbeschrijving en schematisatie 
2.1 Ligging en kenmerken dijkringgebied 10  

2.1.1 Beschrijving van het gebied 
Dijkringgebied 10 is gelegen tussen Zwolle, IJsselmuiden en Genemuiden. 
Binnen de dijkring ligt polder Mastenbroek. De dijk wordt door 3 verschillende 
wateren bedreigd, namelijk traject Zwolle-IJsselmuiden door de IJssel, traject 
IJsselmuiden-Genemuiden door het Zwarte Meer en traject Genemuiden-
Zwolle door het Zwarte Water. Buitendijks van het traject IJsselmuiden-
Genemuiden liggen de gebieden “Kamper Eiland” en “Zuiderzee polder”. Dit 
zijn buitendijkse gebieden. 
 
Het Zwarte Meer wordt van de IJssel en het Ketelmeer gescheiden door de 
balgstuw bij Ramspol en de verbindende kering traject IJsselmuiden-Ramspol. 
De balgstuw heeft een normfrequentie van 1/4000 per jaar (gelijk aan de 
normfrequentie van dijkring 7, Noordoostpolder), de verbindende kering heeft 
een normfrequentie van 1/500 per jaar. Het betreft een dijk die bestendig is 
tegen overstroming. De overstromingsbestendigheid van deze dijk is verder niet 
beoordeeld (aandachtspunt voor de Toetsing) 
 
De normfrequentie van dijkring 10 is vastgesteld op 1/2000 per jaar. 
 
2.1.2 Verantwoordelijke beheerders 
Waterschap Groot Salland is de beheerder van dijkring 10. 
 
2.1.3 Werkzaamheden aan de dijkring 
In verband met het project DAR (Dijkverbetering Achter Ramspol) is een 
gedeelte van de dijken recentelijk versterkt. Deze versterkingen zijn allen 
afgerond en momenteel zijn er geen werkzaamheden aan de dijkring. 
 
2.1.4 Landelijke toetsing op veiligheid en Landelijke Inventarisatie 
Steenzettingen 
Waterschap Groot Salland heeft de eerste ronde van de toetsing op veiligheid, 
in de periode 1998 - 2000, niet gedetailleerd uitgevoerd. Het was slechts een 
toetsing op kruinhoogte van de waterkering. Daarbij was een beheerderoordeel 
gevoegd en het resultaat van een visuele inspectie van de waterkerende 
kunstwerken. De gedeelten waterkering die nog onderdeel waren van een 
dijkversterkingsproject zijn buiten de toetsing gebleven. Gelijktijdig met het 
uitvoeren van de VNK berekeningen wordt de tweede toetsronde uitgevoerd. 
Dit zal een volledige toetsing zijn conform de VTV2003 [10]. Het resultaat van 
de toetsing was ten tijde van het rapporteren nog niet bekend. 
 
2.2 Dijken 

Een groot deel van de dijken in dijkring 10 bestaat uit klei of oude kleikern met 
zandaanvulling. De beheerder beheert de dijken volgens “Natuurtechnisch 
beheer” en “Waterstaatkundig beheer”. De dijken worden niet bemest en er 
worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. In bijlage E zijn enkele 
kenmerkende profielen van de dijken opgenomen. 
 
De beschrijving in het rapport “Schematisering en gegevensverzameling van 
dijken en duinen” ([12]) is erg summier. Een verdere beschrijving van de dijken 
van dijkring 10 ontbreekt dan ook op deze plaats. 
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2.3 Kunstwerken 

In dijkring 10 zijn in de primaire waterkering (categorie a) 9 kunstwerken 
beoordeeld. Tabel 2.1 geeft een beknopt overzicht van de kunstwerken. Een 
uitgebreidere beschrijving volgt in paragraaf 2.5.5. Figuur 2.1 geeft een 
overzicht van de locatie van de verschillende kunstwerken. 
 

# 
Type Naam Buitenwater 

Km-

paal 
Beheerder 

1 Schutsluis Rademakerzijl Zwarte Water 44,0 Waterschap Groot Salland 

2 Uitwateringssluis Prinsensluis Zwarte Meer 24,5 Waterschap Groot Salland 

3 Gemaal Benoorden de Willemsvaart Zwolle-IJsselkanaal 45,4 Waterschap Groot Salland 

4 Keersluis De Sas Zwarte Water 28,6 Waterschap Groot Salland 

5 Inlaatsluis Stoter IJssel 12,0 Waterschap Groot Salland 

6 Inlaatsluis ‘s-Heerenbroek IJssel 5,8 Waterschap Groot Salland 

7 Gemaal Veerhuis Zwarte Water 28,2 Waterschap Groot Salland 

8 Gemaal Cellemuiden Zwarte Water 33,1 Waterschap Groot Salland 

9 Gemaal  Nieuw Lutterzijl Goot 20,4 Waterschap Groot Salland 

Tabel 2.1 Gegevens kunstwerken 
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2.1 Overzicht van kunstwerken in dijkring 10 Figuur 

 
Naast deze kunstwerken is er nog een aantal kunstwerken aanwezig die buiten 
het VNK-project vallen. Hiervan worden op verzoek van de beheerder de 
volgende genoemd: 

• In dijkring 10 zijn ter hoogte van Genemuiden (direct naast Keersluis 
De Sas) oude petroleumkelders aanwezig. Deze zijn recent 
gerestaureerd. De kelders zijn gesitueerd in het dijklichaam, het betreft 
daarom “Niet Waterkerende Objecten (NWO’s)” die niet worden 
meegenomen in het VNK-project. Daarnaast is de sterkte en stabiliteit 
recentelijk beoordeeld in het kader van een renovatie die recent heeft 
plaatsgevonden 
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• Langs het kanaal tussen de Spooldersluis en het Zwarte Water (nabij 
Zwolle) is een betonnen keermuur aanwezig die mogelijk niet 
voldoende stabiel is. Het betreft hier een langsconstuctie die buiten het 
VNK-project valt. Daarnaast zal falen waarschijnlijk optreden bij 
extreem laag water. 

• Ter hoogte van het kunstwerk gemaal Benoorden de Willemsvaart (zie 
figuur, nr. 3), ligt tussen de brug en het gemaal een duiker onder het 
Zwolle-IJsselkanaal door. Deze duikerverbinding zou normaliter 
meegenomen kunnen worden in de beoordeling van de kunstwerken 
in de dijkring. Echter heeft het waterschap aangegeven dat deze 
duikerverbinding in de eerste helft van 2005 verwijderd wordt en is 
daarom niet meegenomen in deze beoordeling. 

 
2.4 Beoordeling beheerder 

De beheerder beschikt over kennis en inzicht in de kwaliteit van de 
verschillende waterkeringen van de dijkring. Dit inzicht is gevormd door 
ervaringen bij hoogwaters, bevindingen in het kader van de toetsing op 
veiligheid alsmede ervaringen in het kader van recente dijkversterkingen. Het 
inzicht in de kwaliteit van de waterkering is in belangrijke mate sturend bij de 
schematisering van de dijkring. Voor het project VNK is het bovendien 
belangrijk om vast te stellen in hoeverre de berekeningen sporen met de 
inzichten van de beheerder.  
Daarom is de beheerder gevraagd expliciet te maken wat de verwachte 
bijdragen zijn van de verschillende dijktrajecten aan de overstromingskans van 
de dijkring. 
 
2.4.1 Beheerderoordeel dijken 
In het rapport “Schematisering en gegevensverzameling van dijken en duinen” 
en in de inwinspreadsheet voor dijkring 10 zijn geen gegevens opgenomen van 
het beheerderoordeel. Navraag bij de beheerder heeft zeer recent alsnog een 
oordeel van de dijken opgeleverd, mede gebaseerd op de laatste toetsing. De 
volledige tekst is opgenomen in bijlage D. De belangrijkste conclusies zijn: 

• Het vegetatiedek op de dijken is nog niet optimaal. Na de wijziging 
van het beheersbeleid was de verwachting dat binnen 5 jaar de 
grasmat voldoende sterk zou zijn om golfaanval te weerstaan. Als 
gevolg van de droge zomer van 2003 is de grasmat op een aantal 
plekken echter verslechterd. De verwachting is dat het nu langer gaat 
duren voor de grasmat voldoende erosiebestendig is. 

• Op het traject IJsselmuiden-Genemuiden worden in het kader van 
DAR (Dijken Achter Ramspol) vanaf medio 2005 verbeterwerken 
uitgevoerd. Onder meer zal waar geen onderhoudspad aanwezig is 
een pad worden aangelegd. 

• In het traject Genemuiden-Hasselt is zowel in 2003 als 2004 een breuk 
in de waterleiding ontstaan. Ter zijner tijd zal de waterleiding uit de 
kruin van de dijk worden verwijderd. Daarnaast is er ter hoogte van 
hectometer 34.4 een scheur zichtbaar geworden in de op de kruin 
gelegen weg. Mogelijk is dit een eerste signaal van afschuiving naar 
buiten. 

 
2.4.2 Beheerderoordeel kunstwerken 
In de loop van het project is de beheerder eveneens gevraagd om een oordeel 
over de kunstwerken. Hierin is al rekening gehouden met de eerste uitkomsten 
van de berekeningen voor de kunstwerken. De volledige tekst is opgenomen in 
bijlage D. De belangrijkste conclusies zijn: 

• Voor alle kunstwerken geldt dat degenen die zijn belast met het 
dagelijks onderhoud van de kunstwerken regelmatig inspecties 
uitvoeren. Indien daartoe aanleiding bestaat worden 
tekortkomingen/beschadigingen direct opgelost. 
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• In het beheerderoordeel wordt een aantal problemen genoemd, die 
echter ofwel in het recente verleden zijn, danwel in de zeer nabije 
toekomst zullen worden opgelost. 

 
2.5 Schematisering van het dijkringgebied 

Voor de berekening van de overstromingskansen zijn gegevens nodig over de 
eigenschappen van dijken en kunstwerken. Het gaat hierbij om basisinformatie 
over ligging en oriëntatie van de (dijk)vakken en kunstwerken, profielgegevens, 
gegevens van het (dijk)materiaal, type kunstwerk, buitenwater, 
randvoorwaarden en beheerder etc. Deze gegevens zijn door het waterschap 
aangeleverd. 
De te berekenen overstromingskans, en dus ook de benodigde gegevens, 
hebben betrekking op de huidige situatie van het dijkringgebied. Alleen als 
zeker is dat dijkversterkingen in de nabije toekomst plaatsvinden (wanneer het 
ontwerp en m.e.r. gereed zijn) wordt hier in de te berekenen 
overstromingskans op geanticipeerd. 
 
In het voorliggende hoofdstuk wordt beschreven en onderbouwd hoe de 
dijkring is opgesplitst in:  

• Secties: type waterkering (dijken, duinen, kunstwerken, hoge 
gronden),  

• Trajecten: strekking waarbinnen de waterkering min of meer uniforme 
kenmerken heeft (uiterlijke fysieke kenmerken) en  

• Dijkvakken: deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte-
eigenschappen en belasting (specifieke eigenschappen per 
faalmechanisme).  

 
2.5.1 Opdelen in secties  
De waterkering van dijkring 10 bestaat uitsluitend uit dijken waarin 10 
waterkerende kunstwerken zijn opgenomen. Een onderverdeling in secties is 
derhalve niet gemaakt. 
 
2.5.2 Opdelen in trajecten 
 
Beschrijving van de trajecten 
 
Sectie Traject Beschrijving 
1 1 Zwolle - Wilsum, dit traject loopt van hm 10-47,2 tot hm 

10-7,7 
1 2 Wilsum - IJsselmuiden, dit traject loopt van hm 10-7,7 tot 

hm 10-14,5 
1 3 IJsselmuiden - Genemuiden, dit traject loopt van hm 10-

14,5 tot 10-25,4 
1 4 Genemuiden, dit traject loopt van hm 10-25,4 tot hm 10-

28,6 
1 5 Genemuiden - Spooldersluis (Zwolle), dit traject loopt van 

hm 10-28,6 tot hm 10-47,2 

Tabel 2.2 Indeling in secties en trajecten 
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Figuur 2.2 Trajectindeling dijkringgebied 
 
Onderbouwing van de gekozen trajecten 
De dijkring is opgedeeld in 5 trajecten. Deze onderverdeling is gemaakt op 
basis van gelijke uiterlijke fysieke kenmerken en gelijke verbeterings-
maatregelen. Een verdere beargumentatie van de onderverdeling is niet 
gegeven in het schematiseringrapport. 
 
2.5.3 Opdelen in dijkvakken  
 
Beschrijving van de dijkvakken 
Per traject is een dijkvakindeling gemaakt. Voor ieder dijkvak is een 
kenmerkend profiel gekozen. Een dijkvak ligt binnen 1 traject. De trajecten zijn 
ingedeeld in dijkvakken op basis van de kenmerken in onderstaande tabel. Een 
verdere beargumentatie van de onderverdeling is niet gegeven in het 
schematiseringrapport. 
 

dijkvak # bedreiging buitenwater overloop en 
overslag 

opbarsten 
en piping 

beschadiging bekleding en 
erosie binnentalud 

afschuiven 

1 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
2 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
3 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
4 1. Rivier IJssel  ja ja ja ja, P10_041
5 1. Rivier IJssel  ja ja ja ja, P10_041
6 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
7 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
8 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
9 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
10 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
11 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
12 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
13 1. Rivier IJssel  ja ja ja ja, P10_128
14 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
15 1. Rivier IJssel  ja ja ja nee 
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dijkvak # bedreiging buitenwater overloop en 
overslag 

opbarsten 
en piping 

beschadiging bekleding en 
erosie binnentalud 

afschuiven 

16 2. Meer Ganzendiep ja ja ja ja, P10_154
17 2. Meer Ganzendiep ja ja ja nee 
18 2. Meer Ganzendiep ja ja ja nee 
19 2. Meer Ganzendiep ja ja ja ja, P10_183
20 2. Meer Goot ja ja ja ja, P10_183
21 2. Meer Goot ja ja ja nee 
22 2. Meer Goot ja ja ja ja, P10_225
23 2. Meer Goot ja ja ja ja, P10_225
24 2. Meer Goot ja ja ja ja, P10_225
25 2. Meer Zwarte Meer ja ja ja nee 
26 2. Meer Zwarte Meer ja ja ja nee 
27 2. Meer Zwarte Meer ja ja ja nee 
28 2. Meer Zwarte Water ja ja ja nee 
29 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
30 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
31 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
32 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
33 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja ja, Pzg_251
34 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja ja, Pzg_251
35 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
36 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
37 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
38 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
39 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
40 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
41 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
42 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
43 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
44 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
45 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
46 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
47 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 
48 1. Rivier Zwarte Water ja ja ja nee 

Tabel 2.3 Overzicht van faalmechanismen per dijkvak 
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Figuur 2.3 Dijkvakindeling dijkringgebied, inclusief de dijknormaal 
 
2.5.4 Aanpassingen aan dijkvak gegevens 
Bij controle van de gegevens in de database is gebleken dat een aantal 
parameters en gegevens niet goed was opgenomen in de database. De 
volgende zaken zijn aangepast ten behoeve van de berekeningen: 

• Locatiecodes: de hydraulische randvoorwaarden voor de berekeningen 
van de faalkansen van de dijkvakken worden via locatiecodes 
ingelezen. Bij controle bleek dat de locatiecodes van de dijkvakken 
langs het Zwarte Water verwezen naar locaties in het Zwarte Meer. In 
overleg met VNK zijn de locaties aangepast. In bijlage F is een 
overzicht gegeven van de nieuwe locatiecodes. 

• Strijkvakgegevens: voor de berekening van lokaal opgewekte golven 
(windgolven) wordt binnen het PC-Ring model gebruik gemaakt van 
de Bretschneider formuleringen. Hiervoor zijn gegevens nodig van de 
fetchlengte. Bij controle van de gegevens bleek dat voor een aantal 
dijkvakken foutieve fetchgegevens waren opgenomen. In overleg met 
VNK zijn de gegevens aangepast. Ook is de bodemligging van de 
strijkvakken op een aantal plaatsen aangepast, zodanig dat deze beter 
aansluit bij de werkelijke bodemligging. In bijlage E zijn de oude en 
nieuwe fetchgegevens weergegeven. 

• Dijkprofielen: in de database worden de dijken met behulp van 
standaardprofielen geschematiseerd. Voor het juist verlopen van de 
berekeningen is het noodzakelijk dat deze profielen aan een aantal 
regels voldoen. De schil van PC-Ring geeft een foutmelding af indien 
de profielen niet aan deze regels voldoen. Bij controle bleek dat een 
aantal profielen niet aan deze regels voldeed. In overleg met VNK zijn 
de profielen op een conservatieve wijze aangepast (dat wil zeggen: 
gelijke of lagere kruinhoogte). In bijlage E is een overzicht gegeven van 
de aangepaste profielen. 

• MHW-controle: voor de berekening van de faalkansen van dijken 
wordt gebruik gemaakt van statistische gegevens omtrent 
waterstanden. Bij de geldende normfrequentie van de dijkring (voor 
dijkring 10 is deze vastgesteld op 1/2000 per jaar volgens de Wet op 
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de Waterkering) moet de berekening dezelfde waterstand opleveren 
als het zogenaamde Toetspeil uit de vigerende randvoorwaarden [1].  
Met behulp van een zogenaamde MHW-controle (beschreven in de 
handleiding PC-Ring 4.3) kan dit worden gecontroleerd. Uit de 
berekeningen bleek dat voor een aantal dijkvakken er grote verschillen 
bestaan tussen de in PC-Ring berekende waterstand en het Toetspeil. 
Dit is in overeenstemming met eerder gevonden uitkomsten door TNO 
([8]). Om de berekeningen in PC-Ring de juiste faalkansen te laten 
opleveren kan de waterstand worden aangepast met een extra opzet 
(verhoging of verlaging van de waterstand). Hiermee wordt bij de 
normfrequentie wel de juiste waterstand gebruikt. In bijlage F is een 
overzicht gegeven van de uitkomsten van de MHW-controle en de 
opzet die in de berekeningen gebruikt is. 

• De berekeningen voor het mechanisme afschuiven worden uitgevoerd 
met behulp van het programma MProStab, een probabilistische versie 
van het programma MStab. Hiervoor zijn invoerfiles aangeleverd voor 
MStab. Deze zijn omgewerkt naar MProStab invoer. In bijlage H zijn 
de bewerkingen weergegeven. 

• Tijdens het uitvoeren van de berekeningen zijn nieuwe gegevens 
beschikbaar gekomen ten aanzien van de bekleding van de dijken. 
Voor de veranderde beheersstrategie van de grasdijken is in 2003 en 
2004 de toestand van de erosiebestendigheid van de grasmat van de 
dijken vastgelegd ([9] en [11]). In deze rapporten is informatie 
opgenomen over de grasmat die in de inwinspreadsheet nog niet was 
meegenomen. Het gaat hierbij om gegevens ten aanzien van: 

o de erosiebestendigheid van het buitentalud 
o de erosiebestendigheid van het gras 
o de worteldiepte van het gras 

In bijlage E is aangegeven hoe deze gegevens zijn meegenomen in de 
berekeningen. 
 
2.5.5 Gegevensinwinning voor kunstwerken 
De benodigde gegevens voor de beoordeling van de kunstwerken zijn 
aangeleverd door het waterschap. De benodigde gegevens verschillen per type 
kunstwerk. Voor een coupure zijn deels andere gegevens nodig dan voor een 
schutsluis. In het algemeen gaat het echter om gegevens over locatie, 
keermiddelen, onderhoudsstaat, bediening, historie, randvoorwaarden etc. De 
VNK-handleiding “Gegevensverzameling van kunstwerken in primaire 
waterkeringen” [3] geeft inzicht in de benodigde gegevens per type kunstwerk.  
De benodigde gegevens zijn verzameld in het door het project VNK verstrekte 
“inwinspreadsheet voor kunstwerken”. In aanvulling daarop zijn tekeningen 
verzameld, die de voornaamste kenmerken van het kunstwerk tonen. Tot slot 
zijn gesprekken met de beheerder georganiseerd, om toelichting op de 
verstrekte gegevens en informatie uit de praktijk over gebruik, mogelijke 
problemen, etc. te krijgen. 
 
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de gegevens van de 
kunstwerken. De tabel is overgenomen uit het ringrapport van de kunstwerken 
[15]. 
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Naam Omschrijving 

Schutsluis Rademakerzijl ligt aan het Zwarte Water, ter hoogte van 

Zwolle, dijkpaal 10-44,0. De schutsluis heeft drie kerende houten 

deuren. De constructie van de sluis bestaat uit twee gemetselde 

kolkmuren en heeft een houten vloer gefundeerd op houten palen 

met kespen. De breedte van de sluiskolk is 3,9 m en heeft een 

lengte van 17 m. In het buitenhoofd zijn schotbalksponningen 

aangebracht. Over de schutkolk ligt een betonnen brug. De 

bovenkant van het buitenhoofd ligt lager dan de bovenkant van 

het benedenhoofd. In de periode 2000 – 2001 is de sluis 

gerenoveerd waarbij onder andere de binnenste twee sluisdeuren 

zijn vervangen en op de buitenste deuren groot onderhoud heeft 

plaatsgevonden. Tevens is er een damwandconstructie aangebracht 

tot een diepte van NAP -11,9 m die aansluit op het buitenhoofd. 

Deze damwandconstructie functioneert als kwelscherm. 

• Gemeente: Zwolle 

• Bouwjaar: 1789  
Schutsluis  

• Renovatie: 1950, 2000 – 2001 
Rademakerzijl 

• Buitenwater: Zwarte Water 
(nr 1 in Figuur 2.1) 

• Binnenwater: Oude Wetering 

• Functie: Oorspronkelijk; schutten en uitwateren. 

• Sluitfrequentie: 1x per jaar test opening, sluis wordt niet 

meer gebruikt. 

• Bediening: Handmatig 

• Ontwerppeil: NAP +2,2 m 

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -0,6 m 

• Gemiddeld buitenpeil: niet bekend 
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Naam Omschrijving 

De Prinsensluis ligt aan het Venerietekanaal en keert water van het 

Zwarte Meer. De Prinsensluis ligt ter hoogte van dijkpaal 10-24,5.  

 Tijdens de renovatie is de sluis droog gezet. De hulpdamwanden 

zijn na de renovatie op bodemniveau afgebrand zodat deze als 

kwelschermen een functie zijn gaan vervullen. Tijdens de 

renovatie zijn de deuren vervangen. De sluis is opgebouwd uit 

metselwerk en heeft drie stellen houten puntdeuren, naast elkaar. 

De buitenste twee deuren zijn permanent gesloten. Het kunstwerk 

heeft een breedte van 25 meter, verdeeld over drie 

stroomopeningen die elk een breedte hebben van 5,92 meter. Elke 

opening heeft schotbalksponningen. De vloerconstructie bestaat 

uit hout en beton. Ter hoogte van de deuren zijn er 

onderloopsheid- en achterloopsheidschermen aanwezig. De staat 

van onderhoud wordt als goed beoordeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwateringssluis 
Prinsensluis 

(nr 2 in Figuur 2.1) 
 • Bouwjaar: 1825  

 • Renovatie: 1996 - 1997 

 • Buitenwater: Zwarte Meer / Venerietekanaal 

 • Binnenwater: Venerietekanaal 

 • Functie: Uitwateren en keren. 

 • Sluitfrequentie: 1x per 4 a 5 jaar. 

 • Bediening: Automatisch. 

 • Ontwerppeil: Niet bekend 

 • Gemiddeld binnenpeil: NAP -0,3 m 

 • Gemiddeld buitenpeil: NAP -0,3 m 
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Naam Omschrijving 

Het gemaal Benoorden de Willemsvaart ligt aan het Zwolle-

IJsselkanaal, dijkpaal 10-45,4 ter hoogte van Zwolle. Het gemaal 

vervult een functie in de waterbeheersing van het daarachter 

gelegen gebied, door overtollig water ten gevolge van neerslag en 

kwel af te voeren naar het buitenwater (Zwolle - IJsselkanaal). 

Het gemaal Benoorden de Willemsvaart kan met één pomp en één 

koker zowel de inlaat als de uitlaat van water gecontroleerd 

verzorgen. Het gemaal Benoorden de Willemsvaart is medio 1962 

gebouwd en ligt in zijn geheel direct achter de primaire kering. De 

persbuis gaat door het dijklichaam. De binnenafmetingen van de 

persbuis zijn B X H = 2,0 x 1,20 m. het kunstwerk is in totaal 

ongeveer 39 meter lang. Aan de instroom- en uitstroomzijde zijn 

kwelschermen aanwezig. In het instroom- en uitstroomhoofd is 

een dubbele rij schotbalksponningen aanwezig. Het kunstwerk is 

gefundeerd op staal. Er bevinden zich 3 handbediende schuiven, 2 

terugslagkleppen en een pomp in de constructie, welke als 

afsluitmiddelen functioneren. 

• Gemeente: Zwolle 

• Bouwjaar: 1962  

• Renovatie: 2000, 2003 en 2004 

• Buitenwater: Zwolle-IJssel kanaal 

• Binnenwater: naamloos Gemaal 
• Functie: Inlaten en uitlaten. Benoorden de 

Willemsvaart • Sluitfrequentie: 350 uur / jaar. 

• Bediening: pomp automatisch, schuiven handmatig (nr 3 in figuur 2.1) 
• Ontwerppeil: Niet bekend 

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -0,4 m 

• Gemiddeld buitenpeil: Niet bekend 
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Naam Omschrijving 

Keersluis de Sas ligt in de haven van Genemuiden ter hoogte van 

dijkpaal 10-28,6. De Sassluis is in eigendom en onderhoud bij de 

gemeente Genemuiden, terwijl het beheer bij het waterschap 

Groot Salland berust. 

 Normaal is de sluis geopend. In gesloten toestand beschermt ze 

Genemuiden tegen water uit het Zwarte Water. De constructie van 

de sluis bestaat uit twee gemetselde kolkmuren met daarin 1 stel 

houten puntdeuren en twee schotbalksponningen aan beide zijden 

van de sluis. Tijdens de renovatie zijn voor beide landhoofden 

keermuren (L-muren) aangebracht die gefundeerd zijn op 

voorgespannen betonnen palen. Het metselwerk van de 

kolkwanden is opnieuw gevoegd. Er bevinden zich houten 

kwelschermen onder de sluis. De fundatie van de houten vloer is 

niet bekend. Over de sluiskolk loopt een beweegbare voetgangers 

brug bestaande uit vakwerkspanten. 

 
 
 
 
 
 
 

Keersluis 
De Sas 

(nr 4 in figuur 2.1) 
• Gemeente: Zwartewaterland  
• Bouwjaar: 1866   
• Renovatie: 1987  
• Buitenwater: Zwarte Water  
• Binnenwater: Binnenhaven Genemuiden  
• Functie: keren.  
• Sluitfrequentie: 1,5 keer per jaar.  
• Bediening: Handmatig  
• Ontwerppeil: NAP +2,80   
• Gemiddeld binnenpeil: NAP   
• Gemiddeld buitenpeil: NAP -0,2 m  
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Naam Omschrijving 

De inlaatsluis de Stoter ligt aan de IJssel, dijkpaal 10-12,0. De 

inlaatsluis dient als permanente inlaat in de zomerperiode. Het 

inlaten gebeurd onder vrij verval. Het kunstwerk bestaat uit een op 

palen gefundeerde betonnen kokerconstructie met 

binnenafmetingen B x H = 1,5 x 1,0 meter. De afsluiting geschiedt 

d.m.v. twee stalen handmatig bediende schuiven. De schuiven zijn 

in de winter gesloten en zijn in de zomer enkele cm geopend. In 

de instroom- en uitstroommond zijn schotbalksponningen 

aanwezig. De schuivenschacht is een verticale betonnen koker in 

het hart van het dijklichaam. Aan de instroom- en uitstroommond, 

en t.p.v. de schuivenschat zijn kwelschermen geplaatst. Er is aan 

beide zijden een bodembescherming aanwezig bestaande uit 

gewapend beton. 

• Gemeente: Kampen 

• Bouwjaar: 1990  
Inlaatsluis 

• Buitenwater: IJssel 
Stoter 

• Binnenwater: Naamloos 
(nr 5 in figuur 2.1) 

• Functie: inlaten. 

• Sluitfrequentie: 1 á 3 keer per jaar. 

• Bediening: Handmatig 

• Ontwerppeil: NAP +3,35  

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -1,2 m 

• Gemiddeld buitenpeil: NAP  
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Naam Omschrijving 

De inlaatsluis ‘s-Heerenbroek ligt aan de IJssel, dijkpaal 10-5,8. De 

inlaatsluis dient als permanente inlaat in de zomerperiode. De 

constructie is voor het grootste gedeelte identiek aan de inlaatsluis 

“De Stoter”. Het inlaten gebeurd onder vrij verval. Het kunstwerk 

bestaat uit een op staal gefundeerde betonnen kokerconstructie 

met binnenafmetingen B x H = 2,0 x 1,25 meter. De afsluiting 

geschiedt d.m.v. twee stalen handmatig bediende schuiven. De 

schuiven zijn in de winter gesloten en zijn in de zomer enkele cm 

geopend. de instroom- en uitstroommond zijn 

schotbalksponningen aanwezig. De schuivenschacht is een 

verticale betonnen koker in het hart van het dijklichaam. Aan de 

instroom- en uitstroommond, en t.p.v. de schuivenschat zijn 

kwelschermen geplaatst. Er is aan de instroomopening een 

bodembescherming aanwezig bestaande uit gewapend beton. 

 
 
 
 
 
 
 

Inlaatsluis 
‘s-Heerenbroek 
(nr 6 in figuur 2.1) 

• Gemeente: ? 
 

• Bouwjaar: 1986  
 

• Buitenwater: IJssel 
 

• Binnenwater: Naamloos 
 

• Functie: inlaten. 
 

• Sluitfrequentie: 1 á 3 keer per jaar. 
 

• Bediening: Handmatig 
 

• Ontwerppeil: NAP +4,18  
 

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -0,1 m 
 

• Gemiddeld buitenpeil: NAP +0,3 m 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gemaal Veerhuis ligt in Genemuiden, dijkpaal 10-28,2. Het 

gemaal bestaat uit een persleiding (rond 315 mm) door de dijk 

met een pomphuis achter de dijk. De functie van het gemaal is om 

water uit te laten. Het gemaal ligt buiten het profiel van de 

waterkering. Ter plaatse van de kruin bevind zich een klein 

kwelscherm om de leiding. Ook wordt de kwel langs de leiding 

voorkomen door een kleikist om de leiding. De leiding ligt boven 

het toetspeil van het buitenwater. Het pomphuis en de 

instroommond zijn op houten palen gefundeerd. De constructie is 

van staal. T.p.v. de uitstroommond bevindt zich een stalen 

damwand met deksloof. 

Gemaal 
Veerhuis 

(nr 7 in figuur 2.1) • Gemeente: Zwartewaterland 

• Bouwjaar: 1987   

• Buitenwater: Zwarte Water 

• Binnenwater: Naamloos 

• Functie: spuien 

• Sluitfrequentie: 140 uur / per jaar. 

• Bediening: Handmatig 

• Ontwerppeil: Niet bekend  

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -1,1 m 

• Gemiddeld buitenpeil: Niet bekend 
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Naam Omschrijving 

Het gemaal Cellemuiden ligt aan het Zwarte Water, dijkpaal 10-

33,1. Het gemaal kan zowel water in- als uitlaten. Voor elke 

functie is een aparte koker geconstrueerd. Het uitwateren wordt 

verzorgd door een vijzel. De inlaat wordt verzorgd door het 

openen van een schuif. Het gemaal ligt achter de primaire 

waterkering. Aan uitstroommond van de uitlaat bevinden zich 

schotbalksponningen. Er bevinden zich bij de instroom- en 

uitstroommond kwelschermen. In het midden bevindt zich een 

derde kwelscherm. De inlaatduiker wordt enkel door een 

automatische schuif afgesloten. De uitlaatduiker wordt door de 

vijzel en een terugslagklep afgesloten.  

• Gemeente: ? 

• Bouwjaar: 1960  

• Renovatie: 1991, 1994 en 2001 

• Buitenwater: Zwarte Water 
Gemaal 

• Binnenwater: Naamloos 
Cellemuiden 

• Functie: inlaten / uitlaten 
(nr 8 in figuur 2.1) 

• Sluitfrequentie: inlaat 60 dg / jaar, uitlaat 300 keer / 

jaar 

• Bediening: Inlaat handmatig, vijzel automatisch. 

• Ontwerppeil: NAP + 1,5  

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -1,1 m 

• Gemiddeld buitenpeil: NAP -0,2 m 
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Naam Omschrijving 

Het vijzelgemaal Nieuw Lutterzijl ligt aan de Kamperzeedijk ter 

hoogte van dijkpaal 10-20,4. Het kunstwerk slaat water uit van de 

polder Mastenbroek, en de polder Koekkoek. In totaal zijn er 5 

vijzels: 3 uit polder Koekkoek en 2 uit Mastenbroek. Het gemaal 

komt uit op een reservoir dat met een betonnen duiker verbonden 

is met de Goot en het Zwarte Meer. Deze duiker heeft geen 

afsluitmiddelen. Twee perskokers hebben afmetingen van B x H= 

3,0 x 1,4 meter, de andere 3 zijn 2,5 x 1,4 meter. Er zijn stalen 

damwandschermen toegepast als kwelschermen. De gehele 

gewapend betonconstructie is gefundeerd op palen. Doordat het 

kunstwerk 2 polders bemaalt zijn er 2 instroomhoofden. Aan de 

zijde van de polder Mastenbroek ligt de bovenkant van het 

instroomhoofd op NAP -1,00 meter. Bij de polder Koekkoek ligt de 

bovenkant van het instroomhoofd op NAP -2,30 meter. Voor de 

instroomhoofden is bodembescherming aangebracht. Aan de zijde 

van de polder Mastenbroek is deze van beton. Tussen beide 

weteringen is een verval van ongeveer 1,8 meter, waardoor ook 

hier een damwand is geslagen. In de uitstroomhoofden van de 

vijzels bevinden zich handbediende spindelschuiven. Achter de 

schuiven zitten terugslagkleppen. In het uitstroomhoofd zijn 

schotbalksponningen aanwezig. Het aantal maalvragen aan de 

zijde Mastenbroek is ongeveer 1500 uur per jaar. Aan de zijde 

Koekkoek is het aantal maalvragen niet bekend.  

 
 
 
 
 
 

• Gemeente: ?  
• Bouwjaar: 1978   
• Buitenwater: Goot  
• Binnenwater: Bisschopwetering (polder Mastenbroek), 

en naamloos (polder Koekkoek) 
 

Gemaal 
• Functie: spuien Nieuw Lutterzijl 
• Sluitfrequentie: Mastenbroek 1500 uur / jaar. Koekoek 

niet bekend  
(nr 9 in figuur 2.1) 

• Bediening: vijzels automatisch, schuiven handbediend. 

• Ontwerppeil: niet bekend  

• Gemiddeld binnenpeil: NAP -2,0 m / NAP -3,75 m 

• Gemiddeld buitenpeil: Niet bekend 

 

 

 
 

Tabel 2.4 Beschrijving kunstwerken 
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2.5.6 Schematisering van gevolgen 
 
Binnen het VNK project worden voor een drietal dijkringen (dijkring 7: 
Noordoostpolder, dijkring 14: Zuid-Holland en dijkring 36: Land van 
Heusden/De Maaskant en Keent) uitgebreide schematiseringen van de 
gevolgen gemaakt. Voor dijkring 10 wordt een dergelijke schematisering niet 
gemaakt. Onderstaande tekst is slechts voor de volledigheid opgenomen. 
 
De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn afhankelijk van de plaats van de 
doorbraak. Voor een dijkring zijn dus meerdere scenario’s van dijkdoorbraken 
mogelijk met verschillende gevolgen. Theoretisch kan de dijkring op elke plaats 
doorbreken, in combinatie met elke andere plaats, en elke (combinatie van) 
doorbraak (doorbraken) resulteert in andere gevolgen.  
In de praktijk is het risico van een doorbraak alleen te benaderen door de ring 
in een beperkt aantal discrete stukken op te delen (dijkringdelen), waarvan 
wordt verondersteld dat de gevolgen die een dijkdoorbraak in dit dijkringdeel 
heeft niet afhankelijk zijn van de precieze plaats van doorbraak. Een doorbraak 
in een bepaald dijkringdeel heeft dus dezelfde gevolgen.  
 
Algemeen geldt dat dijkringdelen worden vastgesteld aan de hand van het 
stelselmatig langs de dijkring onderzoeken of het overstromingsscenario 
significant wijzigt. Algemeen geldt dat discontinuïteiten hierbij een grote rol 
spelen. Indien een doorbraakpunt aan de andere kant van een discontinuïteit 
komt te liggen, kan dit leiden tot een significant verschillend 
overstromingsscenario. Mogelijke discontinuïteiten zijn: 

• Een aansluitende compartimenteringdijk. 
• Een aansluitende lijnvormige verhoging, die weliswaar niet al 

waterkerende dijk is ontworpen maar wel naar alle waarschijnlijkheid 
als zodanig zal gaan functioneren. 

• De overgang van de ene bedreiging naar een andere (van rivier naar 
zeebedreiging of meerbedreiging en vice versa). 

• Een punt waar de rivier zich splitst (uiteraard in het geval van een 
rivierbedreiging). 

• De planologische functie van de dijkring direct achter het 
doorbraakpunt drastisch verandert (van platteland naar stad, of 
energiecentrale, o.i.d.). 

• De afstand tussen de doorbraaklocaties te groot wordt. Bij een 
scenario waar het water afstroomt (in plaats van een “kom” te vullen) 
ontstaat een ernstiger schadebeeld naarmate de doorbraak meer 
stroomopwaarts plaatsvindt. 
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3 Berekening overstromingskansen dijkring 10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde 
berekeningen voor de bepaling van de overstromingskans. Bij de presentatie 
van resultaten wordt onderscheid gemaakt naar de bijdragen aan de 
overstromingskans van dijkvakken, duinraaien en kunstwerken, en daarbinnen 
van de verschillende faalmechanismen. Vervolgens wordt ingegaan op de 
identificatie en analyse van zwakke plekken, de vergelijking van 
berekeningsresultaten met het oordeel van de beheerder en de resultaten van 
een aantal gevoeligheidsberekeningen. 
 
3.1 Aanpak en uitgangspunten van berekening  

3.1.1 Algemeen 
De berekening van de overstromingskans van de dijkring en de faalkansen van 
dijkvakken en duinvakken is uitgevoerd met behulp van het 
computerprogramma PC-Ring (versie 4.3). Invoer voor dit programma zijn de 
schematisering en de gegevens zoals besproken in hoofdstuk 2. Het 
programma berekent een faalkans per dijkvak op grond van de bijdragen van 
afzonderlijke faalmechanismen, en tot slot een totale overstromingskans voor 
de gehele dijkring. Daarbij geeft het programma ook inzicht in de mate waarin 
verschillende grootheden (bijvoorbeeld de aanwezige kwellengte of de 
dijkhoogte) bijdragen aan de berekende faalkans. Dit laatste vormt een 
belangrijk gegeven bij het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses.  
 
De faalkansen van kunstwerken zijn met behulp van aparte procedures buiten 
PC-Ring berekend. De berekende faalkansen per kunstwerk vormen wel weer 
invoer voor PC-Ring bij het berekenen van de overstromingskans van de gehele 
dijkring op basis van de bijdragen van de onderscheiden dijkvakken en 
kunstwerken.  
 
Voor het berekenen van de overstromingskansen van dijken en duinen is 
gebruik gemaakt van statistische gegevens van wind en waterstand. Op basis 
van deze gegevens zijn belastingmodellen gedefinieerd, die zijn 
geïmplementeerd in PC-Ring. De betreffende belastingmodellen zijn afgestemd 
op de vigerende hydraulische randvoorwaarden [1]. Voor de randvoorwaarden 
van de kunstwerken is gebruik gemaakt van de toetspeilen en 
decimeringhoogtes zoals deze in de vigerende randvoorwaarden zijn 
opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte gegevens 
wordt verwezen naar de beoordelingsrapporten van de kunstwerken [15]. 
 
3.1.2 Faalmechanismen dijken 
Voor de berekening van de faalkansen van dijken wordt de hydraulische 
belasting door waterstanden en golven geconfronteerd met de relevante 
eigenschappen van de waterkering die bepalend zijn voor de sterkte van de 
kering. Zowel de belasting als de eigenschappen van de waterkering worden 
daarbij beschreven met kansverdelingen. Hierdoor wordt rekening gehouden 
met de onzekerheden in de invoergegevens.  
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Bij de berekening van de faalkans van een dijk wordt uitgegaan van de 
volgende faalmechanismen (zie ook Figuur 3.1): 

• Overloop en golfoverslag 
• Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
• Opbarsten en piping 
• Afschuiven 

 
Overloop en (golf)overslag 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat er grote hoeveelheden water 
over de dijk heen lopen of slaan. Meestal wordt het bezwijken van de dijk 
beschreven door het faalmechanisme golfoverslag. Bij aflandige wind of 
anderszins zeer kleine golfhoogte geldt het faalmechanisme overloop. 
 
Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam  
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt 
beschadigd door de golfaanval waarna vervolgens de doorsnede van de 
dijkkern door erosie wordt verminderd.  
 
Opbarsten en piping  
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt 
weggespoeld. Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de 
afsluitende laag opbarsten. Vervolgens kunnen zogenaamde “pijpen” ontstaan 
waardoor het zand wegspoelt en de dijk inzakt. 
 
Afschuiven of opdrijven 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten 
gevolge van langdurige hoge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift 
of opdrijft.  
 
De faalmechanismen zettingsvloeiing, opdrijven, afschuiven voorland, 
afschuiven buitentalud, microstabiliteit en verweking worden niet meegenomen 
omdat deze faalmechanismen niet direct tot een overstroming leiden. Per 
faalmechanisme wordt een beoordelingsmodel gehanteerd om belasting en 
sterkte met elkaar te kunnen vergelijken c.q. de faalkans voor het betreffende 
faalmechanisme te kunnen berekenen.  
 

 

Figuur 3.1: Beschouwde faalmechanismen van dijken 

3.1.3 Faalmechanismen kunstwerken 
Voor de bepaling van de faalkansen van kunstwerken wordt de 
overschrijdingsfrequentielijn van waterstanden geconfronteerd met de sterkte 
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van de waterkering. Ook bij de kunstwerken wordt expliciet rekening 
gehouden met de onzekerheden in de invoergegevens. 
Voor de bepaling van de faalkans van een kunstwerk wordt rekening gehouden 
met de volgende faalmechanismen (zie Figuur 3.2): 

• Overloop of golfoverslag. 
• Niet-sluiten van afsluitmiddelen (falen afsluitmiddel en niet-sluiten 

afsluitmiddel). 
• Constructief falen (instabiliteit constructie, onder- en achterloopsheid). 

 

 

Figuur 3.2 Faalmechanismen kunstwerken 
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Overloop of golfoverslag 
Bij het faalmechanisme Overloop of golfoverslag bezwijkt het kunstwerk 
doordat er water over het kunstwerk stroomt. De beoordeling van het 
kunstwerk is gebaseerd op een vergelijking van de kerende hoogte in relatie 
met de overschrijdingsfrequentielijn van de buitenwaterstand.  
 
Niet-sluiten van afsluitmiddelen 
Bij het faalmechanisme niet-sluiten faalt het kunstwerk als gevolg van het niet 
tijdig gesloten zijn van de afsluitmiddelen. De beoordeling van het kunstwerk is 
gebaseerd op een vergelijking van de overschrijdingsfrequentielijn van de 
buitenwaterstand met het “open keerpeil” (OKP), rekening houdend met de 
kans op het niet-sluiten van de afsluitmiddelen.  
 
Voor het bepalen van de kans op niet-sluiten van de afsluitmiddelen volgt de 
VNK-methode de Leidraad Kunstwerken 2003 [5]. Deze leidraad onderscheidt 
vier hoofdoorzaken van falen: 

• Falen van het hoogwater waarschuwingssysteem: falen 
waterstandregistratie, falen alarm, etc. 

• Falen van de mobilisatie: bedienend personeel is niet tijdig bij de kering 
aanwezig.  

• Falen ten gevolge van bedieningsfouten: verkeerde of nagelaten 
handelingen. 

• Technisch falen van de afsluitmiddelen. 
 
Constructief falen 
Bij het faalmechanisme constructief falen bezwijkt het kunstwerk als gevolg van 
constructief falen van (onderdelen van) het kunstwerk. De beoordeling van het 
kunstwerk is gebaseerd op een beschouwing van de constructieve sterkte en 
stabiliteit van het kunstwerk in relatie tot de belastingen bij het keren van 
hoogwater. Bij deze beoordeling zijn de volgende mechanismen van 
toepassing: 

• Constructief falen van de keermiddelen ten gevolge van 
vervalbelasting. 

• Constructief bezwijken van de betonconstructie. 
• Constructief falen van de fundering. 
• Kans op stabiliteitsverlies door instabiliteit van de bodembescherming. 
• Falen door algeheel stabiliteitsverlies. 
• Falen door onder- en/of achterloopsheid (piping). 

 
Beoordelingmethode 
Voor een aantal typen kunstwerken is binnen het project VNK een methode 
ontwikkeld om de faalkans te berekenen voor de verschillende mechanismen 
[6]. Het gaat om de volgende typen kunstwerken: schutsluizen, 
uitwateringssluizen, coupures, tunnels en gemalen. 
 
Het falen van een kunstwerk door overloop/golfoverslag of niet-sluiten leidt 
niet noodzakelijkerwijs tot het ontstaan van een bres in de waterkering en 
daarmee tot een overstroming van een dijkringgebied. Achter kunstwerken die 
in verbinding staan met het binnenwater kan binnenstromend water vaak 
geborgen worden in het achterliggend watersysteem zonder dat dit tot een 
overstroming leidt. Ook kan het kunstwerk vaak een groot debiet aan zonder 
stabiliteitsverlies. De in eerste benadering berekende faalkansen ten gevolge 
van overloop/golfoverslag respectievelijk niet-sluiten kunnen in de 
beoordelingssystematiek aangescherpt worden tot kansen waarbij het begin 
van een bres ontstaat. Dit zijn per definitie kleinere kansen.  
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Deze aanscherping vergt extra inspanningen en wordt dan ook alleen 
uitgevoerd wanneer de eerste benadering tot relatief grote kansen leidt ten 
opzichte van de bestaande normfrequentie voor ontwerpwaterstanden. Bij het 
mechanisme constructief falen wordt wel verondersteld dat de standzekerheid 
direct verloren gaat, zodat bresvorming optreedt. De bijbehorende faalkans 
word daarom beschouwd als kans op het ontstaan van een bres. 
 
3.1.4 Overstromingskans van dijkring 
De overstromingskans van een dijkring wordt samengesteld uit de berekende 
faalkansen van de beschouwde dijken, duinen en kunstwerken. Per dijkvak of 
kunstwerk wordt eerst de faalkans bepaald op grond van de bijdragen van de 
verschillende faalmechanismen. Vervolgens worden de kansbijdragen van de 
verschillende dijkvakken en kunstwerken gecombineerd tot de 
overstromingskans van de dijkring. Bij het combineren van de verschillende 
bijdragen wordt rekening gehouden met eventuele afhankelijkheid in 
faalkansen van nabij gelegen dijkvakken. 
 
3.2 Procesbeschrijving 

Het proces wat voorafgegaan is aan de totstandkoming van dit dijkringrapport 
kan als volgt beschreven worden.  

• De gegevensinwinning van dijkring 10 is uitgevoerd door één partij in 
opdracht van het waterschap. De kwaliteit van de gegevens in 
gecontroleerd zowel door VNK (globaal) als door de Bouwdienst 
(tijdens de conversie van gegevens uit inwinspreadsheet naar 
database). Het resultaat hiervan is vastgelegd in verschillende 
checklisten en rapportages inwinspreadsheet dijkring 10. 

• Bij de eerste berekening is geprobeerd voor alle vakken van dijkring 10 
een resultaat uit PC-Ring te krijgen. Controles van de database PC-
Ring en de berekening in PC-Ring hebben geleid tot een aantal 
probleempunten waarvoor in overleg met VNK en de beheerder een 
oplossing is gezocht. Bij “foute” schematisatie (zoals strijklengtes over 
land) zijn aanpassingen aan de database gedaan, waarbij wordt 
uitgegaan van conservatieve aannames en/of maatgevende situaties. 
Dit is beschreven in de notitie eerste berekening dijken en duinen van 
dijkring 10 [13]. Voorgestelde wijzigingen in de eerste berekening zijn 
uitgevoerd bij de nadere analyses.  

• Bij de nadere analyse is gekeken naar de opvallende en vreemde 
resultaten (zwakke plekken en afwijkingen van beheerderoordeel). Dit 
is onder andere gedaan door per mechanisme maatgevende 
indicatoren uit te zetten tegen de berekende bèta. Aan hand daarvan 
zijn eventueel rare waarden naar voren gekomen; deze zijn besproken 
met de beheerder. Dit overleg heeft soms geleid tot meer inzicht in de 
plaatselijke situatie waardoor bepaalde berekeningen in PC-Ring niet 
meer van toepassing blijken of waardoor parameters zijn aangepast. 
Dergelijke wijzigingen zijn opgenomen in het dijkringrapport.  

• Tijdens een workshop zijn de resultaten met verschillende partijen 
besproken en zijn conclusies voor omgang met zwakke plekken 
getrokken. Naar aanleiding van de workshop zijn de resultaten 
opnieuw besproken met de beheerder. De conclusies van de workshop 
zijn verwerkt in deze rapportage. 

• Door het projectbureau VNK is een laatste redactieslag op het 
dijkringrapport uitgevoerd. Hierbij zijn in hoofdstuk 4 de gevolgen en 
in hoofdstuk 5 de maatregelen ter verkleining van het 
overstromingsrisico toegevoegd. Daarnaast is de review van TAW-V 
verwerkt en is het gehele rapport doorgelopen op consistentie. 
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3.3 Berekening van overstromingskans 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de omvang en opbouw van de 
overstromingskans van dijkring 10 en de faalkansbijdrage van dijkvakken en 
van kunstwerken. 
 
3.3.1 Overstromingskans dijkring 
De overstromingskans van dijkring 10 Mastenbroek is berekend op 1/41 per 
jaar. Dit betekent dat de een kans op een overstroming gelijk is aan éénmaal 
per 41 jaar. Deze kans is aanzienlijk hoger dan de overschrijdingskans van de 
maatgevende waterstand waarop de dijken en kunstwerken zijn ontworpen. 
 
Onderstaande figuur en tabel geeft een overzicht van de bijdrage van de 
verschillende mechanismen aan de overstromingskans van de dijkring. Hieruit 
komt duidelijk naar voren dat het mechanisme opbarsten en piping verreweg 
de grootste (procentuele) bijdrage levert aan de overstromingskans van de ring. 
Ook voor andere dijkringen binnen het VNK-project wordt dit gevonden. Naast 
het feit dat een aantal vakken slecht scoort op dit mechanisme (zie ook §3.4) 
speelt hierbij ook een rol dat het mechanisme opbarsten en piping een 
statistisch onafhankelijk mechanisme is. Dit betekent dat de faalkansen van de 
individuele dijkvakken nagenoeg volledig gesommeerd kunnen worden om tot 
de gecombineerde faalkans te komen. Dit zogenaamde opteleffect speelt bij de 
overige mechanismen een minder grote rol. 
 
Opgemerkt dient te worden dat ook de nu nog niet maatgevende 
mechanismen zoals afschuiven binnentalud en bekleding een relatief hoge kans 
hebben. 
 
Een volledig overzicht van de faalkansen is gegeven in Tabel 1 
(betrouwbaarheidsindices), 2 (faalkansen) en 3 (herhalingstijden) in bijlage F. 
 
Nota Bene: de hier gepresenteerde ringkans is exclusief de faalkansen van drie 
vakken: 

1. Overloop & golfoverslag dijkvak 26 (nabij Genemuiden) 
2. Afschuiven dijkvak 16 (nabij IJsselmuiden): 
3. Niet-sluiten van keersluis “De Sas” 

 
In §3.4.1 wordt nader op de weggelaten kansen ingegaan. Indien voornoemde 
mechanismen overigens wel zouden worden meegenomen wordt de faalkans 
van de dijkring berekend op 1/34 per jaar. 
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Figuur 3.3: Opbouw van overstromingskans van dijkring 10  

 
3.3.2 Faalkansbijdrage van dijkvakken 
De resultaten uit de tabellen zijn geclusterd tot veiligheidsklassen, zie Figuur 
3.4. Op de horizontale as zijn de verschillende veiligheidsklassen weergegeven, 
op de verticale as staat het aantal dijkvakken per klasse. 

1 1 4 1 3 2 13 7 4 12
0

2

4

6

8

10

12

14

>1/100 1/100 -
1/250

1/250 -
1/500

1/500 -
1/1000

1/1000 -
1/2500

1/2500 -
1/5000

1/5000 -
1/10000

1/10000 -
1/25000

1/25000 -
1/50000

< 1/50000

veiligheidsklasse (per jaar)

aa
nt

al
 d

ijk
va

kk
en

 

Figuur 3.4 Opbouw faalkansbijdrage dijkvakken per veiligheidsklasse dijkring 10 

 
10 van de 48 dijkvakken hebben een faalkans die groter is dan 1/2500 per jaar. 
Negen van deze dijkvakken scoren slecht op het mechanisme opbarsten en 
piping. Daarnaast scoort dijkvak 27 matig op overloop en golfoverslag. In deze 
telling zijn overigens de lage score van dijkvak 26 op overloop en golfoverslag 
en dijkvak 16 op afschuiven niet meegenomen. 
 
Onderstaande figuur geeft de betrouwbaarheidsindex per mechanisme en per 
dijkvak. Hiervoor geldt hoe hoger de waarde van de betrouwbaarheidsindex, 
hoe lager de faalkans, en dus hoe groter de veiligheid (bijlage C geeft een 
overzicht van verschillende betrouwbaarheidsindices met bijbehorende 
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faalkansen en herhalingstijden). In de grafiek is met een lijn een grens van 
1/2500 per jaar aangegeven. 
 
Uit de grafiek wordt eveneens duidelijk dat het mechanisme opbarsten en 
piping het belangrijkste faalmechanisme is. 
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Figuur 3.5 Gecombineerde betrouwbaarheidsindex en bèta per faalmechanisme 

 
3.3.3 Faalkansbijdragen van kunstwerken 
Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat de invloed van de kunstwerken op 
de overstromingskans klein is. Hierbij wordt nogmaals aangemerkt dat de hoge 
faalkans voor niet-sluiten van keersluis “De Sas” niet is meegenomen (zie ook 
§3.3.1). 
 
3.4 Analyse van zwakke plekken binnen dijkring 

3.4.1 Identificatie van zwakke plekken 
In §3.3 is de omvang en opbouw van de overstromingskans van de dijkring 
gepresenteerd. Hieruit is gebleken dat de bijdrage aan de overstromingskans 
per dijkvak of kunstwerk sterk kan verschillen. Het zijn de relatief zwakke 
plekken binnen de ring die bepalend zijn voor de overstromingskans van de 
dijkring.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zwakke plekken in dijkring 10, 
gerangschikt naar betrouwbaarheidsindex. In de selectie zijn die dijkvakken 
meegenomen die een faalkans hebben groter dan 1/2500 per jaar (bèta circa 
3,35). De locatie van de vakken is aangegeven in Figuur 3.6. 
 
dijkvak mechanisme bèta herhaling 
04 - Zwolle - Wilsum Opbarsten en piping 2,17 67 
11 - Wilsum - IJsselmuiden Opbarsten en piping 2,64 240 
08 - Zwolle - Wilsum Opbarsten en piping 2,71 294 
41 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten en piping 2,75 334 
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36 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten en piping 2,79 380 
06 - Zwolle - Wilsum Opbarsten en piping 2,82 416 
43 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten en piping 3,05 871 
42 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten en piping 3,13 1131 
05 - Zwolle - Wilsum Opbarsten en piping 3,17 1327 
27 - Genemuiden Overloop/overslag 3,33 2322 

Tabel 3.1 Overzicht zwakste plekken 

 

Figuur 3.6 Locatie van alle profielen met daarbij de 10 zwakste plekken 

 
Een drietal zwakke plekken is niet in bovenstaand overzicht opgenomen en 
maakt ook geen deel uit van de ringkans: 

1. Overloop & overslag dijkvak 26 (nabij Genemuiden): dit dijkvak, met 
een hoogte van NAP + 2,3 m heeft een zeer hoge faalkans op basis 
van de aangeleverde gegevens. Omdat de beheerder deze faalkans 
absoluut niet kon plaatsen en het hier om een nieuw dijkvak gaat is 
besloten deze faalkans niet mee te nemen in de ringkans. In §3.6 zal 
nader worden ingegaan op de oorzaken van de hoge berekende 
faalkans.  

2. Afschuiven dijkvak 16 (nabij IJsselmuiden): in de afschuifberekeningen 
met MProStab wordt een hoge faalkans voor dit dijkvak gevonden. Bij 
het afschuiven van dijkvak 16 wordt echter slechts een gering deel van 
de zeer brede dijk beschadigd.  
De beheerder heeft aangegeven dat het zogenaamde 
“beoordelingsprofiel” zeker niet zal verdwijnen. Hiermee levert falen 
van dit dijkvak dus geen overstromen op en hoeft deze hoge faalkans 
niet te worden meegenomen in de berekening van de 
overstromingskans van de dijkring. 
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3. De hoge faalkans voor niet-sluiten van keersluis “De Sas” wordt 
voornamelijk veroorzaakt door gebrekkige organisatie van het 
sluitingsproces en het gebrek aan oefenen van een noodsituatie. De 
beheerder heeft deze problematiek onderkend en werkt momenteel 
aan de verbetering. Omdat de verwachting is dat in de nabije 
toekomst de sluitingsprocedure wel op orde is wordt deze faalkans niet 
meegenomen. 

 
3.4.2 Invloed zwakke plekken op overstromingskans 
Ter berekening van de invloed van de zwakke plekken op de 
overstromingskans van de dijkring is een berekening uitgevoerd waarbij de 
zwakke plekken rekenkundig zijn weggewerkt. Hiermee wordt bedoeld dat de 
gegevens zodanig zijn aangepast dat de individuele faalkans voor de hierboven 
aangegeven zwakke plekken lager is dan 1/2500 per jaar. De volgende 
gegevens zijn hiertoe gewijzigd: 

• Voor de berekening van het mechanisme overloop en overslag van 
dijkvakken 26 en 27 zijn de strijkvaklengtes op nul gezet (waardoor er 
zonder golfaanval wordt gerekend) 

• Voor de berekening van het mechanisme opbarsten en piping van de 
aangegeven zwakke plekken zijn de kwelweglengtes vergroot met 
30 m, waardoor de faalkans kleiner wordt dan 1/2500 per jaar. 

 
Door deze veranderingen is de hoogste individuele faalkans 1/2655 per jaar. 
De gecombineerde overstromingskans van de dijkring is in deze berekening 
1/461 per jaar. Figuur 3.7 geeft een overzicht van de faalkansen per 
mechanisme. 
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Figuur 3.7: Opbouw en overstromingskans van dijkring 10 zonder zwakke plekken 

 
3.5 Vergelijking beoordeling beheerder met berekeningsresultaten 

Uit overleg met de beheerder is gebleken dat de zwakke plekken voor wat 
betreft opbarsten en piping worden herkend, hoewel de faalkansen wel erg 
groot worden gevonden. In het recente verleden is al wel gebleken dat er enige 
mate van piping optreedt. Ook is bij toetsing gebleken dat een aantal 
dijkvakken slecht scoort voor dit mechanisme. Momenteel wordt er een 
uitgebreide toetsing opgezet voor opbarsten en piping. 
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De zwakke plek dijkvak 27 op overloop en golfoverslag wordt, net als de hoge 
faalkans voor dijkvak 26, met name veroorzaakt door de berekeningsmethode 
(zie §3.6.2). 
 
3.6 Nadere analyses 

3.6.1 Inleiding 
Naar aanleiding van de resultaten van de eerste berekening is een aantal 
nadere analyses bepaald. Hierbij horen ook zogenaamde gevoeligheidsanalyses. 
De volgende gevoeligheidsanalyses waren gedefinieerd: 

• nadere analyse overloop en overslag 
o verkenning van de invloed van de voorlandmodule 
o onderzoek naar de hoge faalkansen van dijkvak 26 (en 27) 

• nadere analyse opbarsten en piping 
o gevoeligheidsberekeningen voor negen dijkvakken 

 
3.6.2 Nadere analyse overloop en golfoverslag 
 
Verkenning van de invloed van de voorlandmodule 
Op verzoek van VNK zijn voor een dijkvak verkennende berekeningen 
uitgevoerd met de voorlandmodule. De belangrijkste conclusies van deze 
berekeningen zijn: 

• Bij langere, relatief diepe voorlanden kan de faalkans toenemen, 
hoewel een afname wordt verwacht. Vermoedelijk moet de oorzaak 
worden gezocht in een extra opzet die wel in de module wordt 
berekend, maar welke niet wordt meegenomen in de verdere 
berekeningen. 

• De achtergrondinformatie van de voorlandmodule is beperkt, 
waardoor het moeilijk is de berekeningen op hun waarde te schatten. 

 
De berekeningen voor de overstromingskans van de dijkring zijn uitgevoerd 
zonder gebruik te maken van de voorlandmodule. 
 
Onderzoek naar de hoge faalkansen van dijkvak 26 (en 27) 
Het mechanisme overloop/overslag is voor dijkvak 26 niet in de 
overstromingskans meegenomen door een onwaarschijnlijk hoge faalkans. 
Hieronder wordt de reden onderzocht. 
Bij analyse van de faalkansen voor het mechanisme overloop en golfoverslag 
viel het op dat met name dijkvak 26 (en in mindere mate dijkvak 27) aanzienlijk 
veel slechter scoren dan de overige dijkvakken. Dit terwijl de beheerder heeft 
aangegeven dat het hier om relatief nieuwe dijken gaat, die zijn aangelegd 
nadat de kering bij Ramspol gereed gekomen is. 
De analyse heeft zich daarom met name gericht op het rekenproces. 
Uiteindelijk is gebleken dat de oorzaak moet worden gezocht in de modellering 
van de windgolven. Met name als gevolg van hoge, berekende golven is de 
faalkans erg groot. Om die reden is opnieuw gekeken naar de vaststelling van 
de strijkvak gegevens. 
Figuur 3.8 geeft een overzicht van de strijkvakken voor dijkvak 26. De lengte 
van de strijkvakken is berekend volgens de standaardmethode van VNK en 
RIZA. Hierbij wordt met behulp van het programma FETCH een effectieve 
strijklengte vastgesteld op basis van een contour van de bandijken. Er wordt 
daarbij geen rekening gehouden met eventuele hoger gelegen buitendijkse 
gebieden. Er dient een onderzoek te komen naar een betere procedure voor het 
vaststellen van de aan te nemen golfhoogte. 
 
In Figuur 3.8 is eveneens een globale schets gegeven van dijken rond de 
Zuiderzee Polder. De hoogte van deze dijken varieert van NAP + 1,7 m tot 
NAP + 2,3 m. Dit betekent dat bij het toetspeil (NAP + 1,3 m voor deze locatie, 
de waterstand die een overschrijdingsfrequentie heeft gelijk aan de 
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normfrequentie 1/2000 per jaar) deze dijken nog ruim boven water uitsteken. 
Overigens zijn deze hoge dijken niet aaneensluitend, waardoor er bij toetspeil 
wel water binnen deze dijken (en dus tegen de waterkering van Mastenbroek) 
zal staan. Buiten deze dijk opgewekte windgolven zullen niet in de Zuiderzee 
Polder kunnen komen. In de figuur zijn de strijkvakken op basis van deze 
contour eveneens aangegeven. 
 
In een testberekening is de faalkans voor dijkvak 26 berekend met een 
schatting van de strijkraaien rekening houdend met deze dijken. Met deze 
aangepaste strijkraaien is de faalkans gedaald van orde 1/500 per jaar tot orde 
1/20.000 per jaar. 
 
 bèta herhalingstijd Bèta herhalingstijd
Overloop/golfoverslag 2.8871 514 3.8879 >10.000 
Opbarsten en piping 4.5965 >10.000 4.5965 >10.000 
Beschadiging bekleding en 
erosie dijklichaam 

4.2140 >10.000 5.0197 >10.000 

Gecombineerde 
betrouwbaarheidsindex over 
de faalmechanismen 

2.8857 512 3.8773 >10.000 

Tabel 3.2 Testberekening voor dijkvak 26 

 
De strijkvakken van dijkvak 27 kunnen op dezelfde manier worden bepaald. 
Ook voor dijkvak 27 zal daardoor de golfaanval kleiner zijn, met als gevolg dat 
de faalkansen dalen. 
 

 

Figuur 3.8 Strijkvakgegevens dijkvak 26 

 
3.6.3 Nadere analyse opbarsten en piping 
Voor zeven belangrijke stochasten is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op 
de negen dijkvakken met een faalkans groter dan 1/2500 per jaar: 

1. Dikte afsluitlaag d 
2. Lengte kwelweg L 
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3. Factor C_Bear 
4. Korrelgrootte d_70 
5. Uniformiteit d_60/d_10 
6. Rel. vol. gewicht opb. grond 
7. Specifieke doorlatendheid 

 
In bijlage H zijn voor elke stochast grafieken opgenomen waarin de waarde van 
de stochast is uitgezet tegen de betrouwbaarheidsindex. Uit de grafieken blijkt 
dat een variatie van de factor C_Bear, de uniformiteit d_60/d_10 en het rel. 
vol. gewicht opbarstende grond geen invloed heeft op de faalkans. De eerste 
twee parameters worden gebruikt voor het deelmechanisme piping indien de 
doorlatendheid niet bekend is. Omdat de doorlatendheid van alle hier 
beschouwde vakken wel bekend is spelen de stochasten geen verdere rol in de 
berekeningen. De laatste stochast (het relatieve gewicht van de opbarstende 
grond) speelt voor deze dijkvakken geen rol omdat het in alle gevallen een 
faalkans op het deelmechanisme piping betreft, waarbij er van uit wordt 
gegaan dat er al opbarsten heeft plaatsgevonden. 
 
Uit de grafieken blijkt tevens dat met name een variatie van de kwelweglengte 
en vooral van de korrelgrootte d_70 kan leiden tot lagere faalkansen. 
Daarnaast geldt ook dat de spreiding in de d_70 van grote invloed is op de 
kans. Nader onderzoek naar de korrelgrootte d_70 kan leiden tot een kleiner 
spreiding en dus tot kleinere faalkansen en mogelijk zelfs het rekenkundig 
opheffen van deze negen zwakke plekken.  
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4 Overstromingsschade en overstromingsrisico 
 
4.1 Overstromingsrisico dijkring 10 (Mastenbroek) 

In het project VNK worden kansen en gevolgen van een overstroming 
berekend per dijkring. De kans op en het gevolg van een overstroming bepalen 
samen het overstromingsrisico. Het berekende risico voor dijkring 10 
(Mastenbroek) bedraagt 29,3 M€ per jaar en is als volgt opgebouwd: 
 

Overstromingskans hele dijkring 1/41 [kans per jaar] 
Schadebedrag door een overstroming 1.200 [miljoen €] 
Overstromingsrisico 29,3 [miljoen € per jaar] 

 
In hoofdstuk 3 van dit rapport is de overstromingskans onderbouwd van deze 
dijkring. De berekeningsmethode voor het bepalen van het globale 
schadebedrag is gegeven in §4.2. Gebiedsspecifieke kenmerken zijn 
weergegeven in §4.3. Resultaten en een beknopte analyse zijn weergegeven in 
§4.4. De resultaten van de globale gevolgen methode staan beschreven in [16]. 
 
4.2 Berekeningsmethode 

4.2.1 Algemeen 
In VNK zijn twee methoden toegepast om gevolgen van overstromingen te 
definiëren. Deze methoden worden aangeduid met “globaal” en 
“gedetailleerd”. In de gedetailleerde methode wordt met behulp van een 
hydrodynamisch model diverse overstromingspatronen berekend. Dit is een 
betrekkelijk arbeidsintensieve benadering, daarom is deze aanpak beperkt tot 
drie dijkringgebieden (de zogeheten risicocases: dijkring 7, 14 en 36). De 
resultaten daarvan staan beschreven in [17]. In dijkring 10 is gebruik gemaakt 
van de globale benadering. In de globale aanpak wordt een “worst case” 
overstromingsscenario gedefinieerd, waarmee op een eenvoudige manier de 
schade bepaald kan worden. 
 
Vervolgens wordt de schade berekend door de verwachte maximale 
waterdiepte te combineren met het grondgebruik. Het bepalen van gevolgen 
van overstromingen richt zich op de monetair waardeerbare schade. 
Milieuschade, LNC1-aspecten en andere niet-monetair waardeerbare schade 
worden in deze dijkring verder niet beschouwd. 
 
4.2.2 Beschrijving globale methode 
In de globale aanpak wordt dus een “worst case” overstromingsscenario 
gedefinieerd, waarmee op een eenvoudige manier de schade bepaald kan 
worden. Hierbij wordt aangenomen dat er genoeg water is om het hele 
dijkringgebied onder water te zetten (“bakje”). Vanwege het ontbreken van 
essentiële hydrodynamische parameters (bijvoorbeeld de stijgsnelheid van het 
water) kan in deze aanpak niet het aantal slachtoffers bepaald worden. 
 
Voor het bepalen van de overstromingsdiepte wordt uitgegaan van de 
volgende aannames: 

• Het dijkringgebied is als één geheel beschouwd (dus geen aparte 
compartimenten). 

• Het volume binnenstromend water is onbeperkt (dijkring komt geheel 
onder water te staan). 

                                                       
1 LNC: Landschap, natuur en cultuurhistorie 
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• Per dijkringgebied wordt een waterspiegel opgelegd die gelijk is aan de 
laagste kruin van de dijkring (of in speciale gevallen het hoogste 
toetspeil binnen het dijkringgebied). 

 
In gebieden met een groot verhang kan het voorkomen dat de bodemhoogte 
bovenstrooms hoger is dan de laagste kruinhoogte. Als er in deze gebieden 
bovenstrooms dijkdoorbraak is, dan zal het water naar de laagst gelegen 
gebieden stromen. Van de waterstroom van de bres naar het laagst gelegen 
gebieden wordt een waterdiepte van 1 m aangehouden. Om te voorkomen dat 
in de hoger gelegen gebieden een waterspiegel voorkomt die hoger is dan de 
maatgevende hoogwaterstand (bijvoorbeeld bij duinen), wordt daar de 
waterspiegel afgekapt op de maatgevende hoogwaterstand. Dit komt tot 
uitdrukking in de zone waarde waterdiepte kleiner is dan 1 m. In Figuur 4.1 is 
weergegeven hoe deze aannames resulteren in het verloop van de 
waterspiegel. 
 

Waterspiegel

Diepte > 1m Diepte = 1m Diepte < 1m

MHW
1 m.

Bodemhoogte

Laagste
kruinhoogte

Figuur 4.1 Schematische weergave van bepaling van overstromingsdiepte bij globale gevolgen 
 
Opgemerkt wordt dat de overstromingsdiepte met de globale methode een 
(soms ruime) bovengrens van deze diepte geeft, omdat uit VNK onderzoek 
gebleken is dat het langs de dijkringgebieden langs de kust en de meren het 
zeer onwaarschijnlijk is dat zoveel water het gebied binnenstroomt als is 
aangenomen in dit scenario. Wel geeft deze aanpak een indruk van de 
kwetsbare locaties, en dat zijn veelal de diepere gelegen gebieden. 
 
4.2.3 Bepaling economische schade 
De uitkomsten van de overstromingsberekeningen worden gebruikt om de 
economische schade als gevolg van een overstroming te berekenen. De 
overstromingsdiepte is de belangrijkste parameter die de schade bepaalt. 
Binnen VNK is gebruik gemaakt van de zogenaamde HIS Schade en 
Slachtoffermodule (versie 2.1), waarbij HIS staat voor Hoogwater Informatie 
Systeem. Voor elke locatie is de schade bepaald aan de hand van het 
grondgebruik en een schadefunctie. Deze functie schrijft voor welke schade 
optreedt als functie van overstromingsdiepte.  
 
De methode is schematisch weergegeven in Figuur 4.2. Zoals uit deze figuur 
blijkt is de methode gebaseerd op geografische informatie, en voor de bepaling 
van de schade per dijkringgebied wordt dan ook gebruik gemaakt van een 
Geografisch Informatie Systeem (GIS). 
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2. 
 

 
 

Figuur 4.2 Methode schadeberekening HIS-SSM 

 
Bij het bepalen van de schade wordt rekening gehouden met drie verschillende  
categorieën schade:  

• Directe schade - materieel:  
Onder directe materiële schade verstaan we de schade die optreedt 
aan objecten, kapitaalgoederen en roerende goederen vanwege het 
directe contact met water. Hiertoe behoren: 

o Herstelschade aan onroerende goederen in eigendom of huur: 
erven en opstallen. 

o Herstelschade aan productiemiddelen, zoals machinerie, 
apparatuur, procesinstallaties en transportmiddelen; 

o Schade aan inboedels. 
o Schade door het verloren gaan van roerende goederen, zoals 

grondstoffen, hulpstoffen en producten (inclusief schade aan 
oogst). 

• Directe schade - door bedrijfsuitval 
De tweede categorie directe schade is gedefinieerd als de schade 
vanwege bedrijfsuitval, d.w.z. de zakelijke verliezen door 
productiestilstand. 

• Indirecte schade 
De indirecte schade bestaat uit de schade bij toeleverende en 

 

3. 
4. 

  

1. 

De schade wordt bepaald op de volgende wijze: 
1. Bepaling van het overstromingsscenario: als invoer in de HIS Schade en 

Slachtoffermodule is de overstromingsdiepte benodigd, of de waterstand en 
de maaiveldhoogte. 

2. Bepaling van het grondgebruik: voor Nederland zijn de verschillende 
bodemgebruikvormen in de HIS Schade en Slachtoffermodule middels de 
standaardmethode gedefinieerd. 

3. Voor alle soorten grondgebruik zijn schadefuncties gedefinieerd. Elke 
schadefunctie bestaat uit een maximaal schadebedrag en een schadefactor. 
Het maximale schadebedrag is de maximale schade die bij een 
overstromingsgebeurtenis kan optreden en is in principe gebaseerd op de 
vervangingswaarde. De schadefactor is een getal tussen 0 en 1 en is een 
functie van de overstromingsdiepte en –snelheid. 

4. De schade wordt berekend door per bodemgebruikvorm in een rekencel de 
waterdiepte, stroomsnelheid en de schadefunctie te combineren. 
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afnemende bedrijven buiten het overstroomde gebied, en reistijdverlies 
door uitval van (spoor)wegen in het overstroomde gebied. 

 
Uitvoer van de HIS Schade en Slachtoffermodule zijn kaarten die per 
overstromingscenario de schade aangeven.  
   
4.3 Beschrijving kenmerken van dijkring 10 

In §2.1 worden kort de ligging en de kenmerken van dijkring 10 beschreven. In 
deze paragraaf zijn enkele extra kenmerken weergegeven, die van belang zijn 
voor het inschatten van de schade. 
 
4.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Dijkring 10, Mastenbroek ligt opgesloten tussen de IJssel, het Zwarte Water en 
het Zwartemeer. De ligging van deze dijkring is weergegeven in Figuur 4.3. De 
hydraulische belasting van de IJssel is deels afhankelijk van de afvoer van de 
Rijn en deels afhankelijk van windopzet vanuit het IJsselmeer. Het Zwarte meer 
is beschermd voor de windopzet vanuit het IJsselmeer door de Ramspol kering 
(balgstuw), toch ontstaan de maatgevende situaties door windopzet in het 
gebied van het Zwartemeer zelf. Hoge waterstand op het Zwarte water wordt 
veroorzaakt door een grote afvoer van de Vecht en Sallandse weteringen of 
door windopzet van het Zwarte water. 
 

 

Figuur 4.3 Ligging dijkring 10 (Mastenbroek) 

4.3.2 Hoogteligging 
Het diepste punt van deze polder ligt ten noordoosten van IJsselmuiden. Het 
maaiveld ligt daar op NAP –3 m. De oost en zuidrand van deze polder ligt op 
ongeveer NAP +0 m. In het tussenliggende gebied verloopt het maaiveld 
geleidelijk. 
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4.3.3 Beschrijving landgebruik 
In deze dijkring liggen een deel van Zwolle, Genemuiden en IJsselmuiden. 
Naast deze plaatsen zijn nog enkele kleine dorpen aanwezig in het gebied. Het 
grootste oppervlak heeft een agrarische bestemming. 
 
4.3.4 Beschrijving waterstandbepaling 
De laagste kruinhoogte van de dijkring bedraagt NAP +1,7 m. Met de globale 
werkwijze wordt er vanuit gegaan dat de waterstand in het dijkringgebied gelijk 
is aan NAP +1,7 m. De grootste waterdiepte in het gebied bedraagt 3,7 m. 
 
4.4 Analyse economische schade 

4.4.1 Schadebedragen 
De schade die is berekend met de globale methode is weergegeven in Tabel 
4.1. De schade na een overstroming van het hele dijkringgebied bedraagt 
1.200 miljoen euro. De schade wordt voornamelijk veroorzaakt door de drie 
plaatsen, daarnaast ligt in het zuiden van deze dijkring een spoorlijn. Deze 
spoorlijn veroorzaakt een aanzienlijk deel van de schade.  
 
In Tabel 4.1 is tevens de schade per hectare en de schade per inwoner 
weergegeven. De schade per hectare is minder dan de helft van het 
gemiddelde van alle dijkringgebieden. Dit komt door het grote aandeel van het 
agrarisch landgebruik. Het maximale schadebedrag van landbouw is namelijk 
relatief laag. De schade per inwoner is hierdoor ook lager dan het gemiddelde 
van alle dijkringgebieden. 
 

 Dijkring 10 Gemiddeld alle 
dijkringgebieden 

Totale schade 1.200 [miljoen euro]  
Schade per hectare 130.000 [euro per hectare] 380.000 [euro per hectare] 
Schade per inwoner 42.000 [euro per inwoner] 72.000 [euro per inwoner] 

Tabel 4.1 Schadebedragen 

 
In Figuur 4.4 is het aandeel van de directe schade, de indirecte schade en de 
schade door bedrijfsuitval weergegeven. De directe schade is uiteraard het 
grootst (93%), aangezien dit de schade is die wordt veroorzaakt aan goederen 
en opstallen in de dijkring. De indirecte schade bedraagt 3%. Dat is de schade 
die buiten deze dijkring optreedt door bijvoorbeeld afnemers die geen 
producten meer ontvangen die worden geproduceerd in het gebied dat is 
ondergelopen. De categorie bedrijfsuitval (4%) bevat de schade die wordt 
veroorzaakt door het niet kunnen produceren omdat het bedrijf stil ligt.  
 
In Figuur 4.5 is de schade onderverdeeld tussen woningen, bedrijven, 
landbouw en overig.. Uit deze figuur blijkt dat de woningen voor 46% 
bijdragen aan de totale schade. Landbouw draagt voor 12%, ondanks dat 
landbouw het grootste oppervlak in gebruik heeft. Dit komt weer doordat 
maximale schadebedrag van landbouw relatief laag is. Vergeleken met andere 
dijkringgebieden is deze verhouding normaal. 
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Figuur 4.4 Schade onderverdeeld in directe 

schade, indirecte schade en bedrijfsuitval 

Figuur 4.5 Schade onderverdeeld in schade aan 

woningen, bedrijven, landbouw en overig 

  
 
4.4.2 Interpretatie 
Het berekende schadebedrag met de globale methode is waarschijnlijk een 
bovengrens van de schade.  
 
Binnen de dijkring zijn nauwelijks waterkerende elementen aanwezig die via 
compartimentering kunnen zorgen voor schadereductie. De spoorlijn loopt 
parallel aan de IJsseldijk, maar een spoorlijn zal niet veel water tegenhouden. 
Het ballastbed waar een spoorlijn op ligt wordt namelijk niet verondersteld 
water te keren, maar zal wel vertragend werken op het waterfront. 
 
De omvang van het dijkringgebied is vergeleken met de afvoer van de IJssel 
niet zo heel groot. De duur van een afvoergolf is waarschijnlijk lang genoeg om 
de hele dijkring te kunnen vullen. 
 
Het laagste punt van dijkring 10 ligt op NAP –3 m. Het omringende 
buitenwater ligt in normale situaties enkele decimeters onder NAP. Dit houdt in 
dat in de normale situatie bij falen van een dijk water naar binnen zal stromen. 
Dit stopt pas als de waterkering wordt gedicht of als de dijkring volledig is 
volgestroomd.  
 
Er is geen aanleiding om dit maximale schadebedrag te reduceren. 
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5 Maatregelen ter verkleining van het 
overstromingsrisico 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en resultaten van een nadere analyse van 
zwakke plekken binnen dijkring 10. In dat kader is onderzocht met welke 
maatregelen de berekende overstromingskans van de dijkring kan worden 
verkleind. Tevens zijn de kosten van de betreffende maatregelen globaal 
geraamd. Hiermee wordt een eerste indruk gegeven tegen welke kosten een 
verbetering kan worden bereikt in de veiligheid tegen overstromingen. Voor 
achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport ondersteuning zwakke 
plekken analyse en kostenraming [18]. 
 
Opgemerkt moet worden dat een beoordeling van specifieke maatregelen in 
principe in dit stadium van het onderzoek nog niet aan de orde is. Er zal 
namelijk, alvorens tot maatregelen over te gaan, eerst uit nader onderzoek 
moeten blijken of potentieel zwakke plekken inderdaad als zwak getypeerd 
kunnen worden. Vervolgens kan pas tot het daadwerkelijk aanpakken van de 
dijkvakken worden besloten.  
 
Op basis van de berekende overstromingskansen in Hoofdstuk 3 van dit 
dijkringrapport vindt een identificatie plaats van “zwakke plekken” en een 
globale raming van de kosten van mogelijke maatregelen ter verbetering van 
deze zwakke plekken. Bij de identificatie van zwakke plekken en de bepaling 
van de kosten van mogelijke maatregelen wordt onderscheid gemaakt naar 
dijkvakken enerzijds en kunstwerken anderzijds.  
 
De identificatie van zwakke plekken vindt plaats door een grens vast te 
stellen voor de overstromingskans. Deze grens geeft de kans weer op basis 
waarvan zwakke plekken worden geselecteerd. Dijkvakken die een kans 
hebben die groter is dan deze kans worden dus als “zwak” bestempeld. 
Daarnaast is een tweede grens vastgesteld die onderscheid maakt tussen 
dominant zwakke vakken en overige zwakke vakken. De gedachte hierbij is 
dat mogelijk met een beperkt aantal maatregelen een forse verbetering van 
de ringkans bewerkstelligd kan worden. De keuze van de genoemde 
grenzen zijn vrij arbitrair. De gekozen grenzen komen niet overeen met de 
grens van 1/2500 (bèta = 3,35) die gehanteerd is in §3.4.  
 
Om de kosten van verbetermaatregelen door te rekenen is voor de dijkvakken 
binnen VNK een aparte kostenmodule ontwikkeld. Hiermee worden de kosten 
in kaart gebracht die gemoeid zijn met het verbeteren van de dominant zwakke 
plekken en de overige zwakke plekken.  
 
Voor de kunstwerken wordt een procedure gevolgd die is gebaseerd op een 
beoordeling per kunstwerk. Waar daarbij sprake is van mogelijke fysieke 
maatregelen is ook een (zeer globale) kostenschatting gemaakt.  
Hierbij wordt benadrukt dat de kosten van maatregelen niet zijn doorgerekend 
tot het punt waarop een optimum bereikt wordt tussen kosten enerzijds en 
baten anderzijds. De zwakke plekken analyse is daarom zeker geen kosten-
batenanalyse.  
  
5.2 Beschrijving kostenmodule 

Voor de ondersteuning van de te maken kostenramingen voor dijkvakken is 
een relatief eenvoudige en flexibele kostenmodule ontwikkeld, die rekening 
houdt met omgevingskenmerken. Met behulp van deze kostenmodule kan 
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inzicht worden verkregen in de kosten van maatregelen voor de versterking van 
relatief zwakke plekken in de waterkering. Daarbij is rekening gehouden met de 
belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de omvang van de kosten. De 
belangrijkste kenmerken van de kostenmodule kunnen als volgt worden 
samengevat.  

• De kostenmodule berekent de eenmalige investeringskosten van 
maatregelen per dijkvak of per kunstwerk die noodzakelijk zijn voor 
het bereiken van een bepaalde verbetering van de waterkering. Bij de 
bepaling van de kosten wordt aangesloten op de gangbare 
berekeningprincipes en kostenkentallen ingevolge de PRI-systematiek 
(Project Raming kosten Infrastructuur) zoals die door de Bouwdienst 
wordt gehanteerd.  

• Afzonderlijke berekeningen vinden plaats per dijkvak. De gewenste 
verbetering per dijkvak volgt uit een diagnose op grond van een 
berekening met PC-Ring. Voor de bepaling van de kosten wordt in 
principe rekening gehouden met alle relevante kenmerken van de 
waterkering en zijn omgeving.  

• Voor de kostenbepaling wordt uitgegaan van maatregelen volgens een 
aantal verschillende principeoplossingen. Voor de dijkvakken gaat het 
hierbij om twee hoofdcategorieën, namelijk grondwerken aan de 
binnenzijde van de dijk of een constructieve oplossing. De eerste 
categorie is goedkoper maar vraagt meer ruimtebeslag, terwijl bij de 
tweede juist het omgekeerde het geval is. Onder de eerste categorie 
valt bijvoorbeeld dijkverhoging of het aanleggen van een pipingberm. 
Bij de tweede categorie valt te denken aan het aanleggen van een 
kwelscherm of een damwand.  

• De opzet van de berekeningen wordt gekenmerkt door een grote mate 
van flexibiliteit in de door de gebruiker te maken keuzen bij de 
specificatie van de berekeningen. Dit komt tot uitdrukking in: 
− De mogelijkheid tot het wijzigen van alle relevante 

systeemaannamen die aan de berekening ten grondslag liggen, 
zoals rentevoet en tijdshorizon. 

− Keuzemogelijkheden betreffende het wel of niet rekening houden 
met bepaalde kostenposten, zoals het verplaatsen van opritten of 
compensatie van LNC-waarden. 

− Keuzemogelijkheden om bepaalde invoergegevens per dijkvak te 
bepalen, dan wel gebruik te maken van vooraf gespecificeerde 
“default” waarden, zoals vorm en afmetingen van het dijkprofiel. 

Hiermee is het ook mogelijk om de mate van detail af te stemmen op de 
gewenste nauwkeurigheid van de schatting van de kosten. 

 
De kostenmodule is toegepast voor het maken van schattingen van de kosten 
van mogelijke maatregelen voor potentieel zwakke dijkvakken. Met nadruk 
wordt gesteld dat het hier uitsluitend gaat om globale kostenindicaties. 
Hiermee wordt een inzicht verkregen in de orde van grootte van de kosten die 
met bepaalde verbeteringen van de overstromingkans kunnen samenhangen. 
Een daadwerkelijke beoordeling van specifieke maatregelen is daarbij in dit 
stadium niet aan de orde. 
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5.3 Uitgangssituatie en vaststellen zwakke plekken 

In hoofdstuk 3 van dit rapport is de berekening van de overstromingskans voor 
dijkring 10 onderbouwd. Voor deze dijkring is een overstromingskans bepaald 
van 1/41 als referentiesom. 
 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de grootste bijdragen aan deze 
overstromingskans. De bijdragen zijn voor de relevante dijkvakken en 
kunstwerken gegeven per faalmechanisme uitgedrukt in de 
betrouwbaarheidsindex bèta. Het gaat om 8 dijkvakken met een potentieel 
probleem voor het faalmechanisme opbarsten/piping en een enkel dijkvak waar 
een probleem met het faalmechanisme overloop/overslag aan de orde is. Er zijn 
geen kunstwerken geselecteerd die voor mogelijke aanpassing in aanmerking 
komen.  
 
Binnen de zwakke plekken wordt onderscheid gemaakt tussen dominant 
zwakke plekken en overig zwakke plekken. Als dominant zwakke dijkvakken 
zijn aangemerkt: dijkvakken 0004 en 0011 voor het faalmechanisme 
opbarsten/piping (vetgedrukt). De overige zwakke plekken worden beschouwd 
als overige zwakke plekken. Er zijn in deze dijkring geen kunstwerken als 
dominante of overige zwakke plek aangemerkt. 
 
Hierbij moet worden aangetekend dat de faalkansen van keersluis “De Sas” 
voor niet-sluiten, overloop en golfoverslag voor dijkvak 26 en afschuiven voor 
dijkvak 16 niet zijn meegenomen in de berekening van de overstromingskans 
van de dijkring. De verbetermaatregelen voor keersluis “De Sas” zijn 
beschreven in het desbetreffende kunstwerkrapport [15]. Voor dijkvakken 26 
en 27 voor het mechanisme overloop en golfoverslag is in §3.6.2 aangegeven 
wat hiervan de oorzaak is en hoe de rekenkundige faalkans kan worden 
verbeterd. Voor dijkvak 16 tot slot heeft de beheerder aangegeven dat het 
zogenaamde “beoordelingsprofiel” zeker niet zal verdwijnen.  
 
Voor de dominante en overige zwakke plekken is in Tabel 5.1 aangegeven welk 
type maatregel en welke maatregelomvang zijn gehanteerd om te komen tot 
een verbetering van de zwakke plek.  
 

Dijkvakken  Faalmechanisme   Bèta   Maatregel  

2.17 Kwelwegverlenging 40 m 0004 - Zwolle - Wilsum Opbarsten/piping 

2.63 Kwelwegverlenging 25 m 0011 - Wilsum - IJsselmuiden Opbarsten/piping 

2.75 Kwelwegverlenging 20 m 0041 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten/piping 

2.79 Kwelwegverlenging 20 m 0036 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten/piping 

2.82 Kwelwegverlenging 30 m 0006 - Zwolle - Wilsum Opbarsten/piping 

3.19 Kwelwegverlenging 20 m 0005 - Zwolle - Wilsum Opbarsten/piping 

3.37 Kwelwegverlenging 15 m 0040 - Genemuiden - Spooldersluis Opbarsten/piping 

3.54 Kwelwegverlenging 15 m 0007 - Zwolle - Wilsum Opbarsten/piping 

0017 - IJsselmuiden - Genemuiden Opbarsten/piping 3.74  

0003 - Zwolle - Wilsum Opbarsten/piping 3.78  

3.33 Dijkverhoging 0.5 m 0027 - Genemuiden Overloop/overslag 

0019 - IJsselmuiden - Genemuiden Overloop/overslag 3.58  

0015 - Wilsum - IJsselmuiden  Overloop/overslag 3.69  

Kunstwerken   Faalmechanisme   Bèta   Bèta na maatregel  

Gemaal polder Ben. de Willemsvaart Niet-sluiten 3.72 n.v.t. 

Tabel 5.1 Overzicht van de beschouwde zwakke plekken in kostenbepaling 
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De algemene oplossing die wordt beschouwd voor het verminderen of 
voorkomen van problemen met opbarsten/piping is het verlengen van de 
kwelweglengte. Met PC-Ring kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld 
welke kwelwegverlenging nodig is om tot een bepaalde verbetering te komen. 
Voor dijkring 10 is er daarbij van uitgegaan dat de waarde van de 
betrouwbaarheidsindex bèta tot minimaal 3.70 zou moeten worden vergroot. 
Op grond hiervan zijn de benodigde kwelweglengtes bepaald. Voor het 
oplossen van het mogelijke probleem met overloop/overslag is uitgegaan van 
een dijkverhoging van 0.5 m.  
 
Wat betreft het potentiële probleem met overloop/overslag voor vak 0027 
geldt dat voor een ander vak (vak 0026) in een gevoeligheidsanalyse met 
aangepaste (meer realistische) aannamen voor de strijklengte is aangetoond dat 
de aanvankelijk verkregen ongunstige resultaten waarschijnlijk niet reëel zijn. 
Dit heeft ertoe geleid dat het vak 0026 voor overloop/overslag niet in de 
referentieberekening is meegenomen. Een dergelijke situatie doet zich mogelijk 
ook voor bij vak 0027 dat wel in de referentieberekening is meegenomen. In de 
berekening is uitgegaan van het ongunstige geval dat er wel een maatregel 
behoeft te worden getroffen.  
 
5.4 Resultaten zwakke plekken analyse 

Bij de bepaling van de resultaten gaan we uit van de referentiesom. In 
aanvulling daarop zijn de volgende Combin sommen gemaakt:  

• Combin-1: Referentiesom met aanpassing dominant zwakke 
dijkvakken.  

• Combin-2: Referentiesom met aanpassing dominant zwakke 
dijkvakken + kunstwerken. 

• Combin-3: Referentiesom met aanpassing alle zwakke dijkvakken + 
dominant zwakke kunstwerken.  

• Combin-4: Referentiesom met aanpassing alle zwakke dijkvakken + 
kunstwerken. 

 
In het geval van dijkring 10 zijn door het ontbreken van zowel dominante als 
overige zwakke kunstwerken de sommen Combin-2 en Combin-4 niet van 
toepassing (deze zijn resp. identiek aan de sommen Combin-1 en Combin-3).  
 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de resultaten van de zwakke plekken analyse 
in termen van de effecten van aanpassing van de zwakke plekken op de 
overstromingskans en de kosten van maatregelen. Deze kosten hebben 
betrekking op de totale eenmalige investeringskosten incl. alle bijkomende 
kosten in de zin van voorbereiding, engineering, onvoorzien en BTW.  
 
In de tabel is voor de verschillende Combin sommen een overzicht gegeven van 
de bijdragen aan de overstromingskans voor de verschillende faalmechanismen 
onderscheiden, alsmede de totale overstromingskans. Ook is het risico voor de 
verschillende Combin sommen berekend. Bij deze berekening is aangenomen 
dat de gemiddelde schade gelijk zal blijven na aanpak van de zwakke plekken. 
In werkelijkheid zal de schade toenemen, omdat meer extreme 
overstromingsscenario’s de schade zullen gaan bepalen. 
Daarnaast is voor de Combin sommen 1 en 3 een schatting gegeven van de 
kosten voor de aanpassing van de dijkvakken. Daarbij is onderscheid gemaakt 
naar een situatie waarbij rekening is gehouden met de toepassing van 
maatregelen voor de volledige lengte van het dijkvak versus de situatie dat 
slechts een deel van het dijkvak zou behoeven te worden aangepast. 
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Faalmechanismen Referentiesom  Combin-1 Combin-2 Combin-3  Combin-4  

Overloop/golfoverslag  8.09E-04   4.52E-04  

Opbarsten en piping  2.40E-02 1.11E-02  1.56E-03  

Bekleding en erosie dijklichaam  3.28E-04     

Afschuiven  3.14E-04     

Kunstwerken Overloop en 
golfoverslag  1.68E-05     

Kunstwerken Niet-Sluiten 1.46E-04     

Kunstwerken Constructief falen 1.48E-05     

Totale overstromingskans (1/jaar) 1/44 1/83 1/411 

Overstromingsrisico (M€/jr) 30 15 3 

Investeringskosten (M€) 

Ongunstig (100% dijkvaklengte)  4,3 17,7 

Ongunstig (gered. dijkvaklengte)  2,1 9,8 

Gunstig   (100% dijkvaklengte) 2,7 5,8 

Gunstig   (gered. dijkvaklengte) 1,3 2,9 

Tabel 5.2 Effecten aanpassing zwakke plekken op de overstromingskansen en kosten 

 
Zoals blijkt uit Tabel 5.2 zou door het aanpassen van de dominante zwakke 
dijkvakken een verbetering van de overstromingskans worden bereikt met ca. 
een factor 2. Dit geeft een afname van het overstromingsrisico van 15 miljoen 
euro per jaar. De kosten van de hiervoor benodigde maatregelen bedragen 
orde 4,5 miljoen euro. Indien alle geselecteerde zwakke plekken worden 
aangepakt, wordt de overstromingskans een factor 10 kleiner. Het 
overstromingsrisico neemt dan af met 27 miljoen euro per jaar. De kosten 
bedragen dan 18 miljoen euro bij verbetering over het gehele dijkvak en orde 
10 miljoen euro indien de maatregelen over een gereduceerde lengte van de 
dijkvakken worden toegepast. 
 
De mogelijke problemen met opbarsten/piping worden wel door de beheerder 
herkend, maar het gevoel bestaat dat door een gebrek aan goede gegevens en 
de gevolgde conservatieve benadering in de referentiesom van te ongunstige 
waarden is uitgegaan, waardoor de problemen behoorlijk zouden kunnen 
worden overschat. Om een indruk te geven van de effecten daarvan wordt 
daarom ook rekening gehouden met een gunstiger situatie. In de analyses is de 
gevoeligheid bekeken van de invloed van een aantal parameters op de 
berekening van de betrouwbaarheidsindex bèta. Het blijkt dat met name de 
invloed van de korrelgrootteverdeling groot is. Als bijvoorbeeld voor de 
korrelgrootte d_70 zou worden uitgegaan van een waarde die 33% hoger ligt 
worden voor de bèta's van de kritieke vakken waarden gevonden die in de 
orde van 0.5 hoger zijn. Als van een dergelijke verhoging van de bèta's zou 
worden uitgegaan dan vervalt voor een aantal van de dijkvakken de noodzaak 
tot het treffen van maatregelen en wordt de benodigde kwelwegverlenging 
voor de overige dijkvakken verminderd.  
 
De gepresenteerde kosten kunnen niet worden vergeleken met kosten die 
volgen uit een kosten-batenanalyse. Uit een KBA zal waarschijnlijk blijken dat 
de overstromingskans waarop economisch gesproken het optimum wordt 
bereikt veel lager is dan de hier gepresenteerde kans. Dit betekent uiteraard 
ook dat de daarmee gepaard gaande kosten veel groter zullen zijn.  
 
Bovendien is aangegeven dat een beoordeling van specifieke maatregelen in dit 
stadium nog niet aan de orde is. Er zal namelijk, alvorens tot maatregelen over 
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te gaan, eerst uit nader onderzoek moeten blijken of de zwakke vakken 
waarvoor nu maatregelen zijn berekend inderdaad als zwak getypeerd kunnen 
worden. Vervolgens kan pas tot het daadwerkelijk aanpakken van de 
dijkvakken worden besloten. N.a.v. de analyses in hoofdstuk 3 volgt dat nader 
onderzoek voor de stochasten specifieke doorlatendheid zand en de 
korreldiameter watervoerend pakket zeker zinvol is. In vervolgstadia van het 
VNK project dient hier verder aandacht aan te worden besteed, voordat 
overgegaan wordt tot het daadwerkelijk aanpakken van de dijkvakken. 
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6 Conclusies 
6.1 Conclusies 

• Op basis van de beschreven gegevens en methoden wordt een 
overstromingskans van dijkring 10 (Mastenbroek) berekend van 1/41 per 
jaar. Deze faalkans wordt met name veroorzaakt door de hoge faalkansen 
voor het mechanisme opbarsten en piping.  

 
• De hoge faalkansen voor individuele dijkvakken op het mechanisme 

opbarsten en piping kunnen wellicht worden verlaagd door de aanwezige 
kwelweglengte in het voorland mee te nemen en daarna door middel van 
aanscherpen van de parameterbepaling (korrelverdeling en doorlatendheid 
boven- en onderlaag). De representatieve doorlatendheid kan dan met 
MSEEP bepaald worden. 

 
• De schade die is berekend met de globale methode na een overstroming 

van het hele dijkringgebied bedraagt 1.200 miljoen euro. De overstroming 
veroorzaakt voornamelijk schade aan de drie plaatsen. Daarnaast ligt in het 
zuiden van deze dijkring een spoorlijn. Deze spoorlijn draagt voor een 
aanzienlijk deel bij aan de totale schade. Er is geen aanleiding om dit 
maximale schadebedrag te reduceren. Bij een overstromingskans van 1/41 
wordt het economisch risico 29,3 M€ per jaar. 

 
• Uit de zwakke plekken analyse blijkt dat het volgens de gehanteerde criteria 

in dijkring 10 ontbreekt aan zwakke kunstwerken. Hierbij moet worden 
aangetekend dat voor keersluis “De Sas” momenteel verbeteringen worden 
doorgevoerd op het gebied van de sluitingsprocedures. 

 
• Indien alle geselecteerde zwakke plekken worden aangepakt, wordt de 

overstromingskans een factor 10 kleiner. Het overstromingsrisico wordt dan 
3 M€ per jaar. De kosten bedragen 18 miljoen euro bij verbetering over het 
gehele dijkvak en orde 10 miljoen euro indien de maatregelen over een 
gereduceerde lengte van de dijkvakken worden toegepast. 

 
6.2 Aanbevelingen 

• Vanwege de hoge faalkansen voor het mechanisme opbarsten en piping 
verdient het de aanbeveling de belangrijkste parameters voor dit 
mechanisme nauwkeuriger vast te stellen. Daarnaast wordt aanbevolen na 
te gaan in hoeverre een faalkans voor dit mechanisme ook direct tot een 
overstroming leidt. Het meenemen van maatregelen als opkisten kan de 
kans verkleinen; het uitvoeren van overstromingssommen zoals gedaan in 
de risicocases [17] , geeft een beter beeld van de mogelijke gevolgen.  

 
• Voor dijkvakken met buitendijks gelegen hoge voorlanden waar golfaanval 

mogelijk een grote rol speelt (zoals bijvoorbeeld in de standaardberekening 
bij dijkvak 26) is er binnen VNK de voorlandmodule beschikbaar gesteld. De 
rekenresultaten wekten voor dijkring 10 geen vertrouwen. Het verdient 
aanbeveling om de voorlandmodule binnen PC-Ring nader te onderzoeken 
en eventueel te verbeteren. 

 
• Deze analyse loopt vooruit op de resultaten van een eerste complete 

Toetsing op Veiligheid. Het verdient aanbeveling om te zijner tijd gebruik te 
maken van aangescherpte en verbeterde data en uitgangspunten. Dit kan 
mogelijk leiden tot andere resultaten en conclusies.  
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5-jaarlijkse toetsing Periodieke beoordeling van de veiligheid en sterkte van een dijkring. Dat wil 
zeggen het controleren of de momentane toestand van de constructie nog 
voldoet aan de vigerende functionele en wettelijke eisen. De Leidraad Toetsen 
op Veiligheid geeft aan hoe een toetsing kan worden uitgevoerd en is gericht 
op een uniforme maatstaf voor de beoordeling van de kwaliteit van de 
waterkeringen. 

 
Aansluitconstructie Het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende 

vorm, bij de overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk. 
 
Afschuiven Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam door overschrijding van het 

evenwichtsdraagvermogen. 
 
Bandijk De rivierdijk die het winterbed omsluit. 
 
Beheer Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarbogen dat de functies 

van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en 
normen. 

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

en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 
 
Beheersregister Beschrijving van de feitelijke toestand van de waterkering, met de voor het 

behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de 
constructie. 

 
Bekleding Zie “taludbekleding”. 
 
Belasting Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, 

ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt 
aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid 

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

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

 
Bezwijken Het optreden van verlies van inwendig evenwicht (b.v. afschuiven) en/of het 

optreden van verlies van samenhang in materiaal (b.v. verweken) en/of het 
optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen. 

 
Bezwijkmechanisme De wijze waarop een constructie bezwijkt (bijvoorbeeld afschuiven, piping). 
 
Binnenberm Een extra verbreding aan de binnendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam 

extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. 
 
Binnendijks Aan de kant van het land of het binnenwater. 
 
Binnentalud Het hellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. 
 



 
 
 

Binnenteen De onderrand van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk (de 
overgang van dijk naar maaiveld). 
 

Bovenrivierengebied Het door Rijn en Maas gevoede rivierengebied ten oosten van de lijn 
Schoonhoven - Werkendam – Dongemond. De waterstanden worden daar niet 
beïnvloed door het getij van de Noordzee. 

 
Bres Een gat in de waterkering. 
 
Bui-oscillaties Onregelmatige schommelingen van de waterspiegel met wisselende periodes, 

die vooral bij zware storm optreden. 
 
Buistoot Een afzonderlijk optredende vrij kort durende waterspiegelverheffing ten 

gevolge van een zware bui. 
 
Buitenberm Een extra verbreding aan de buitendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam 

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

 
Buitendijks Aan de kant van de kerende zijde. 
 
Buitentalud Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 
 
Buitenteen De onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de 

overgang van dijk naar maaiveld en/of voorland). 
 
Buitenwater  Het oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge 

stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water 
van het IJsselmeer of Markermeer of bij een combinatie daarvan.  

 
Cohesie Wederzijdse aantrekking tussen de fijne gronddeeltjes van sommige 

grondsoorten, waardoor deze bij elkaar worden gehouden tot een vaste massa 
zonder externe krachten. 

 
Conditionele kans op belasting  Dit is een kans op een bepaalde belasting gegeven dat daarvóór een andere 

kering gefaald heeft.  
 
Consolidatie Het uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht 

doorlatende samendrukbare grond onder invloed van belastingverhoging ten 
gevolge waarvan een volumeverkleining zal optreden. 

 
Coupure Een onderbreking in de waterkering voor de doorvoer van een (water)weg of 

spoorweg die bij hoge waterstanden afsluitbaar is. 
 
Decimeringhoogte De peilvariatie die behoort bij een vergroting of verkleining van de 

overschrijdingsfrequentie met een factor 10. 
 
Dijk Een waterkerend grondlichaam. 
 
Dijkring Stelsel van waterkeringen, of hoge gronden, dat een dijkringgebied omsluit en 

beveiligt tegen overstromingen. 
 
Dijkringgebied Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen, of hoge gronden beveiligd 

moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog 
opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of 
Markermeer of bij een combinatie daarvan. 

 
Dijkvak Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte-eigenschappen 

en belasting 
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Duin Zandlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water op basis 
van inhoud. 

 
Duinafslag Zie “ontwerpafslagzone”. 
 
Duinvoet De overgang van strand naar duin. De positie van de duinvoet in een 

dwarsprofiel wordt door veel beheerders gedefinieerd met behulp van een in de 
tijd constante hoogtelijn (bijvoorbeeld NAP + 3m). 

 
Estuarium Een wijde riviermond. 
 
Faalmechanisme De opeenvolging van gebeurtenissen die leidt tot falen. 
 
Falen Het niet meer vervullen van de primaire functie (water keren) en/of het niet 

meer voldoen aan de vastgestelde criteria. 
 
Filter Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit 

de ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt. 
 
Freatisch vlak De vrije grondwaterspiegel. 
 
Gemiddelde waarde De verwachtingswaarde (μ) van een stochast 
 
Golfoploop De hoogte boven de stilwaterstand tot waar een tegen het talud oplopende 

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

tijdseenheid over de waterkering slaat. 
 

Grensprofiel Het profiel dat na afslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als 
waterkering aanwezig moet zijn. 

 
Grenstoestand De toestand waarin de sterkte van een constructie of een onderdeel daarvan 

nog juist evenwicht maakt met de daarop werkende belastingen. 
 
Havenslingering Het resonantieverschijnsel in bekkens (o.a. havens) ten gevolge van laag 

frequente variaties van de buitenwaterstand (ook wel seiche genoemd). 
 
Heave De situatie waarbij verticale korrelspanningen in een zandlaag wegvallen onder 

invloed van een verticale grondwaterstroming; ook fluïdisatie of de vorming 
van drijfzand genoemd. 

 
Hoge gronden De natuurlijke hoge delen van Nederland. Deze zijn in bijlage 2 bij de Wet op 

de waterkering aangegeven als de NAP + 1m lijn bij bedreiging vanaf het 
IJsselmeer en het Markermeer, de NAP + 2m lijn bij bedreiging vanaf zee of, 
indien hoger langs de rivieren, als de uiterst verwachte overstromingslijn 
verlopend van de maatgevende hoogwaterstand (MHW) aan de boven-
stroomse zijde van het dijkringgebied tot de laagste kruinhoogte van de 
primaire waterkering aan de benedenstroomse zijde van het dijkringgebied, 
vermeerderd met 1m. 

 
Hydraulische grondbreuk Het verlies van korrelcontact in de grond als gevolg van te hoge 

wateroverspanningen; in geval van een cohesieve afdekkende grondlaag leidt 
dit tot opdrijven en opbarsten, in geval van een niet-cohesieve grondlaag tot 
heave. 

 
Intreepunt Het (theoretisch) punt waar het buitenwater tot de aquifer toetreedt, als gevolg 

van het verval over de waterkering. 
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Inundatie Het laten overstromen. 
 
Inundatielijn De maximale waterstand bij overstroming in een dijkringgebied.  
 
JARKUS Het landelijk bestand met jaarlijkse diepte- en hoogtemetingen van de 

Nederlandse zandige kust. 
 
Kansverdelingsfunctie Een functie die van een stochastische variabele aangeeft wat de kans is dat 

deze variabele kleiner dan of gelijk aan een bepaalde waarde is. 
 
Karakteristieke waarde Een op basis van een statistische analyse bepaalde waarde met een kleine 

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

 
Kruin De strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. 
 
Kruinhoogte De hoogte van de buitenkruinlijn. 
 
Kunstwerk  Een civieltechnisch(e) werk of installatie rond de natte en/of droge 

infrastructuur dat een of meer functies vervult. 
 
Kwel Het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogte buiten het 

beschouwde gebied. 
 
Kwelkade Een in het direct ad dijk grenzende achterland aangebrachte kade om 

afstromen van kwelwater te verminderen daarmee wordt getracht het optreden 
van pipingverschijnselen te voorkomen alsmede wateroverlast binnendijks 
tijdens hoge rivierafvoeren te beperken. 

 
Kwelscherm Een ondoorlatende, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de 

kwelweg. 
 
Kwelsloot Een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op te 

vangen en af te voeren. 
 
Kwelweg Een mogelijk pad in de grond die het kwelwater aflegt, van het intreepunt naar 

het uittreepunt. 
 
Kwelweglengte De afstand die het kwelwater in de grond aflegt. 
 
Legger De beschrijving van de minimale eisen waaraan de (primaire) waterkering moet 

voldoen naar richting, vorm, afmeting en constructie en waarin de 
keurbegrenzingen worden aangegeven. 

 
Lokale opwaaiing Opwaaiing tussen de locatie waarvoor de hydraulische randvoorwaarde wordt 

gegeven en de waterkering. 
 

Lengte-effect De mate waarin de kans op het optreden van een mechanisme afhankelijk is 
van de lengte van de waterkering. 

 
Maatgevend Hoogwater Het ontwerppeil. 
 
Macrostabiliteit De weerstand tegen het optreden van een glijvlak in het talud en de 

ondergrond. 
 
Marsroute  Voorloper van het onderzoeksprogramma “Overstromingsrisico’s: een studie 

naar kansen en gevolgen” 
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Materiaalfactoren De partiële factoren, die op de karakteristieke materiaalparameters worden 
toegepast om onzekerheden in de grondeigenschappen te verdisconteren. 

 
Meerdijk Een primaire waterkering, gelegen langs in het algemeen grote wateren, anders 

dan rivieren, zonder getijdenwerking. 
 
MHW xxxx Het ontwerppeil, vastgesteld in het jaar xxxx. Het ontwerppeil is gelijk aan het 

Toetspeil vermeerderd met de verwachte hoogwaterstijging (inclusief NAP-
daling) tot aan het eind van de planperiode. 

 
Microstabiliteit De weerstand tegen erosie van het talud ten gevolge van uittredend water.  
 
Modelfactor De partiële factor waarin onzekerheden in de berekeningsmethoden zijn 

verdisconteerd. 
 
NAP Het Normaal Amsterdams Peil. 
 
NAP-daling De daling van het NAP-vlak als gevolg van onderlinge bewegingen in de 

aardkorst. Wegens het ontbreken van een meetbaar referentiepunt is deze 
daling niet te kwantificeren en kan alleen in combinatie met de 
zeespiegelstijging gekwantificeerd worden. 

 
Niet-waterkerend object Een object op of in de dijk dat geen waterkerende functie heeft, zoals leidingen, 

woningen, gemalen en bomen. 
 
Niet-primaire (water)kering Zie “regionale (water)kering”. 
 
Ontwerpafslagzone Het gedeelte van het duingebied dat tijdens ontwerpomstandigheden 

(ontwerpstormvloed) zal afslaan. 
 
Ontwerppeil Extreme hoogwaterstand met een voorgeschreven overschrijdingsfrequentie. 
 
Opbarsten Het bezwijken van de grond, door het ontbreken van verticaal evenwicht in de 

grond, onder invloed van wateroverdrukken. 
 
Opdrijfzone De zone achter de dijk waar de grenspotentiaal wordt bereikt bij maatgevende 

omstandigheden. 
 
Opdrijven Het opdrukken van het afdekkend pakket door het bereiken van de 

grenspotentiaal. 
 
Opdrukveiligheid De verhouding tussen het gewicht van het afdekkend pakket slecht 

doorlatende lagen (klei / veen) en de stijghoogte van het grondwater direct er 
onder, uitgedrukt in de parameter “n”.  

 
Overbelasting Het overschrijden van het vastgestelde overslagcriterium. 
 
Overhoogte Een extra hoeveelheid grond die wordt aangebracht met het doel om na zetting 

van de ondergrond en klink van de aangebrachte grond het gewenste profiel te 
bereiken. 

 
Overloop Het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt, 

omdat de waterstand in de rivier hoger is dan de kruin. 
 
Overschrijdingsfrequentie Het gemiddeld aantal keren dat in een bepaalde tijd een verschijnsel een zekere 

waarde bereikt of overschrijdt. 
Overschrijdingskans De kans dat de ontwerpwaterstand bereikt of overschreden wordt. 
 
Overslag Zie “golfoverslag”. 
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Overstromingskans  De kans dat een gebied overstroomt doordat de waterkering rondom dat 
gebied (de dijkring) op één of meer plaatsen faalt 

 
Overstromingsrisico Overstromingskans × gevolg 
 
Piping Het verschijnsel waarbij onder een waterkering een holle pijpvormige ruimte 

ontstaat doordat het erosieproces van een zandmeevoerende wel niet stopt. 
 
Polder Een op de boezem uitslaand of lozend gebied. 
 
Polderpeil Het peil van het oppervlaktewater binnen een beheersgebied. 
 
Potentiaal De stijghoogte in een aquifer. 
 
Primaire waterkering Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel 

behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - 
omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen. 
Primaire waterkeringen kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën: 

oud nieuw omschrijving 

1 a dijkringgebied omsluitende kering, keert buitenwater  
2 c dijkringgebied omsluitende kering, keert geen buitenwater 
3 b voorliggende of verbindende kering, keert buitenwater  
4 b voorliggende of verbindende kering, keert geen buitenwater 
5 d kering ligt in het buitenland 

 
Proevenverzameling (lokaal) Proevenverzameling op grond van een steekproef van grondeigenschappen uit 

een gebied tot 100m uit de te beschouwen dwarsdoorsnede in langsrichting 
van de waterkering. 

 
Proevenverzameling (regionaal) Proevenverzameling op grond van een steekproef van grondeigenschappen uit 

afzettingen die op gelijke wijze zijn ontstaan en een vergelijkbare 
belastinghistorie kennen.  

 
Proevenverzameling Een verzameling / steekproef van in het terrein gemeten of in het laboratorium 

bepaalde waarden van grondeigenschappen, ingedeeld naar geologische / 
geotechnische formatie. 

 
Regionale (water)kering Niet-primaire waterkeringen. 
 
Ringdijk Zie “dijkring”. 
 
Risicoanalyse Het nagaan van de kans op een ongewenste gebeurtenis en de gevolgen 

daarvan. 
 
Rivierdijk De rivierdijk die het winterbed omsluit. 
 
Schaardijk Een rivierdijk die onmiddellijk aan het zomerbed grenst. 
 
Schadefactor De partiële factor waarin de gevolgen van bezwijken zijn betrokken. 
 
Seiche Zie "havenslingering". 
 
Secundaire waterkering Zie “regionale (water)kering”. 
 
Strijklengte De lengte van het voor de waterkering gelegen wateroppervlak waarover de 

wind waait. 
 
Stabiliteitsfactor De Factor waarin het verschil tussen sterkte en belasting wordt uitgedrukt. 
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Standaardafwijking Een maat voor de spreiding rond het gemiddelde 
 
Stijghoogte Het niveau tot waar het water zou stijgen in een peilbuis met filter ter plaatse 

van het punt; wordt uitgedrukt in meters waterkolom ten opzichte van een 
referentievlak. 

 
Stilwaterstand De waterstand zonder de effecten van golfoploop, maar met toeslagen. Onder 

toeslagen wordt verstaan: lokale opwaaiing, bui-oscillaties en buistoten. 
 
Stochast Zie stochastische variabele 
 
Stochastische variabele Bij veel experimenten letten we speciaal op waarden die bepaalde grootheden 

in die experimenten aannemen. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de 
hoogste waterstand op een bepaalde locatie of het totaal aantal personen in 
een dijkringgebied. Zo’n waarde wordt een stochastische variabele genoemd en 
wordt gedefinieerd door zijn kansverdeling. 

 
Stormopzet De waterstandverhoging op zee ten gevolge van de door de storm op de 

watermassa van de zee uitgeoefende kracht. 
 
Stormvloed Een hoogwaterperiode waarbij te Hoek van Holland het grenspeil (met een 

gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 0,5 per jaar) wordt bereikt of 
overschreden (voor het grenspeil: zie getijdentafel). 

 
Talud De schuinte van het zijvlak van aardwerken, dijken, spoorbanen, 

vestingwerken. 
 
Taludbekleding De afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen en 

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

 
Toetspeil yyyy De waterstand met een overschrijdingsfrequentie conform bijlage II bij de Wet 

op de waterkering die gebruikt wordt voor het beoordelen van de toestand van 
de waterkeringen, waarover in het jaar yyyy aan de minister van Verkeer en 
Waterstaat wordt gerapporteerd. In het Toetspeil is de verwachte 
hoogwaterstijging (inclusief NAP-daling) tot en met het jaar yyyy verwerkt. 
De Toetspeilen voor rivieren zijn gegeven op de as van de rivier; voor meren op 
enige afstand uit de teen van de waterkering (meestal 200m), voor duinen op 
de NAP -20m dieptelijn en voor de overige waterkeringen langs de kust en 
estuaria meestal nabij de teen van de waterkering. 

 
Uiterwaard Zie "winterbed". 
 
Uittreepunt De locatie aan de landzijde waar kwelwater het eerst aan het oppervlak treedt.  
 
Uittreeverhang Het verhang in het grondwater ter plaatse van het uittreepunt. 
 
Variatiecoëfficiënt (V) De relatieve waarde van de standaardafwijking (σ) ten opzichte van de 

verwachtingswaarde (μ), dus V= σ/μ 
 

Veiligheidsnorm De eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de 
gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste hoogwaterstand 
waarop de tot directe kering van het buitenwater bestemde primaire 
waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige het waterkerend 
vermogen bepalende factoren. 

 
Verhang De verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de 

afstand tussen die punten; wordt ook gradiënt genoemd. 
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Verval Het verschil in stijghoogte tussen twee punten, bijvoorbeeld de twee zijden van 
een waterkering. 

 
Verwachtingswaarde Het gewogen gemiddelde van een stochast, ook wel het eerste moment 

genoemd. 
 

Verweking Het verlies aan samenhang van het korrelskelet als gevolg van toename van de 
waterspanning (in de poriën). 

 
Voorland Het buitendijks gebied. 
 
Waakhoogte De waakhoogte op enige moment is het verschil tussen de gemeten of 

verwachte kruinhoogte op dat moment en een stilwaterstand op dat zelfde 
moment. 

 
Waterkering Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of 

hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte 
werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, en 
die als zodanig in de legger zijn aangegeven. 

 
Waterover- /onderspanning Verschil tussen de aanwezige waterspanning en de hydrostatische 

waterspanning. 
 
Waterspanning De druk in het grondwater. 
 
Waterstandsnorm Zie “veiligheidsnorm”. 
 
Wel Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. 
 
Werklijn De relatie tussen de rivierafvoer en de statistisch bepaalde 

overschrijdingsfrequentie van de rivierafvoer, zoals deze door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd voor het bepalen van de 
ontwerpafvoer voor de versterking van dijken. 

 
Wiel Een ontgrondingskuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude 

dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een 
klein meertje geworden. 

 
Windopzet De lokale waterstandverhoging ten gevolge van de door de wind op een 

watermassa uitgeoefende kracht. 
 
Winterbed Het deel van de rivierbedding tussen zomerbed en bandijk. 
 
Zandmeevoerende wel Een wel die zand meevoert uit de ondergrond. 
 
Zeedijk Een primaire waterkering van de categorie a, die zout water keert. 
 
Zeespiegelstijging De stijging van de gemiddelde zeestand ten opzichte van NAP. 
 
Zetting De verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk ten gevolge van een 

bovenbelasting. 
 
Zettingsvloeiing Het verschijnsel dat een verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof 

als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning. 
 
Zomerbed Het dwarsprofiel van de rivier waar bij normale en lagere waterstanden de 

rivierafvoer plaatsvindt. 
 
Zomerdijk Zie "zomerkade". 
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Zomerkade Begrenzing van zomer- en winterbed van de rivier. 
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Bijlage C OVERZICHT BETROUWBAARHEIDSINDEX / 
FAALKANS / HERHALINGSTIJD 

 

beta kans jaar
1.0 1.59E-01 6
1.2 1.15E-01 9
1.4 8.08E-02 12
1.6 5.48E-02 18
1.8 3.59E-02 28
2.0 2.28E-02 44
2.2 1.39E-02 72
2.4 8.20E-03 122
2.6 4.66E-03 215
2.8 2.56E-03 391
3.0 1.35E-03 741
3.2 6.87E-04 1 455
3.4 3.37E-04 2 968
3.6 1.59E-04 6 284
3.8 7.24E-05 13 817
4.0 3.17E-05 31 560
4.2 1.34E-05 74 883
4.4 5.42E-06 184 606
4.6 2.11E-06 472 893
4.8 7.94E-07 1 258 887
5.0 2.87E-07 3 483 046
5.2 9.98E-08 10 016 587
5.4 3.34E-08 29 943 596
5.6 1.07E-08 93 056 001
5.8 3.33E-09 300 656 786
6.0 9.90E-10 1 009 976 678

Betrouwbaarheidsindex (bèta), kans en herhalingstijd (in jaren) 
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Bijlage D BEHEERDEROORDELEN 
De beheerder beschikt over kennis en inzicht in de kwaliteit van de 
verschillende waterkeringen van de dijkring. Dit inzicht is gevormd door 
ervaringen bij hoogwaters, bevindingen in het kader van de toetsing op 
veiligheid alsmede ervaringen in het kader van recente dijkversterkingen. Het 
inzicht in de kwaliteit van de waterkering is in belangrijke mate sturend bij de 
schematisering van de dijkring. Voor het project VNK is het bovendien 
belangrijk om vast te stellen in hoeverre de berekeningen sporen met de 
inzichten van de beheerder.  
Daarom is de beheerder gevraagd expliciet te maken wat de verwachte 
bijdragen zijn van de verschillende dijktrajecten aan de overstromingskans van 
de dijkring. 
 
In deze bijlage is de letterlijke tekst opgenomen van de beheerderoordelen van 
de dijken en de kunstwerken zoals deze recent zijn ontvangen van het 
Waterschap Groot Salland. 
 
Beheerderoordeel Dijken 
Beheerderoordeel ontvangen d.d. 22 juni 2005. 
 
Dit beheerderoordeel is uitgebracht door de dagelijks beheerders van de 
waterkeringen van het dijkringgebied. In de afgelopen vijf jaar is geen sprake 
geweest van bijzondere omstandigheden. Bij het oordeel wordt ingegaan op de 
situatie zoals die in het terrein voorkomt. De nadruk ligt bij de situatie zoals die 
is waargenomen bij de laatste twee schouwvoeringen. Daarbij wordt een 
enkele maal geen traject vermeld maar wordt verwezen naar de op de 
waterkering aanwezige hectometrering (hpm).  
 
Oordeel 
Traject Genemuiden-Hasselt 
In de lengte richting van de waterkering ligt in de kruin een 
transportwaterleiding. In zowel 2003 als 2004 is op verschillende plaatsen 
breuk ontstaan. Met name bij huisaansluitingen. De breuk werd eerst 
geconstateerd bij uittredend in de teen van de waterkering. Inmiddels zijn de 
breuken hersteld en treedt geen water meer uit. De watertransportleiding ligt 
reeds meer dan 40 jaar in de kruin van de waterkering. Ook de diepte waarop 
deze leiding ligt is niet conform de richtlijnen van de NEN 3650. De leiding zal 
verlegd c.q. verwijderd moeten worden.  
 
In dit traject is ter hoogte van hpm. 34.4 een scheur in het asfalt van de op de 
kruin gelegen weg zichtbaar. Mogelijk is dit een eerste signaal van afschuiven 
naar buiten. Ook zwaar vrachtverkeer (melkwagens) kan de afschuiving 
veroorzaken. De scheur is gemeld en zal in de toetsing op veiligheid verder 
onderzocht worden. Wanneer de oorzaak bekend is, worden de noodzakelijke 
herstel maatregelen genomen. 
 
Het vegetatiedek van dit traject heeft zich na de dijkverbeteringwerken nog 
niet optimaal. Er is sprake van een holle zode. Ook komen veel ruderaal 
planten, zoals zuring en distels, voor. Om de zode te verbeteren wordt dit 
traject 3x per jaar gemaaid. Een tweetal positieve aspecten zijn het vermelden 
waard. Voor de verbeteringwerken werden de waterkeringen intensief 
agrarisch beheerd. Dit is na de werken overgegaan in waterstaatkundig 
respectievelijk natuurtechnisch beheer. Andere grassen (o.a. witbol) nemen de 
plaats in het langzaamaan verdwijnen van de raaigrassen. Verder komen 
voorzichtig een aantal kruiden tot ontwikkeling. De conclusie is dat langzaam 
het gewenste vegetatiedek ontstaat. Echter niet zoals de in de 



 
 
 
verbeteringwerken uitgesproken verwachting dat binnen vijf jaar na oplevering 
dit het geval zou zijn. Er is meer tijd nodig.  
 
Ter hoogte van hpm. 39.7 staat een bouwval in de kernzone van de 
waterkering. De eigenaar is gesommeerd de bouwval te verwijderen of op te 
knappen. De eigenaar heeft gekozen voor opknappen. Naar verwachting zullen 
voor de komende hoogwaterperiode de werkzaamheden zijn afgerond. 
 
Traject Hasselt-RWZI Zwolle 
Het vermelde inzake het vegetatiedek van het traject Genemuiden-Hasselt is 
ook voor dit traject van toepassing. Verder zijn er geen bijzonderheden of 
aandachtspunten.  
 
Traject RWZI Zwolle-'s Heerenbroek 
Dit traject kent reeds geruime tijd een kwelzone. In het verleden is bij 
hoogwater op de IJssel frequent gemonitoord. Zoover bekend hebben zich 
geen problemen voorgedaan. 
Het vegetatiedek is goed. Tijdens de laatste schouw was het positief effect 
zichtbaar van het veranderd beheer (natuurtechnisch).  
 
Traject 's Heerenbroek-Wilsum 
Voor de opmerking inzake het vegetatiedek zie het voorgaande traject. Verder 
zijn er geen bijzonderheden. 
 
Traject Wilsum-IJsselmuiden) 
Zie het voorgaande traject. 
 
Traject IJsselmuiden-Genemuiden 
Dit traject is onderdeel van het laatste verbeteringwerk van DAR (Dijken Achter 
Ramspol). In het bestek voor verbetering zijn een aantal werkzaamheden 
opgenomen. Zo zal op de waterkering waar geen onderhoudspad aanwezig, 
een pad worden aangelegd. Ook wordt op een beperkt gedeelte klei 
aangebracht op het buitentalud. De werkzaamheden voor het bestek zullen 
medio 2005 starten en eindigen in 2006.  
Hieronder worden voor dit traject aangegeven welke specifieke 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog enkele 
aandachtspunten die buiten het bestek vallen. In het kader van de toetsing op 
veiligheid zullen deze worden onderzocht en opgelost. 
 
Nabij de Mandjeswaardbrug komen in de buitenteen (tussen hpm. 19.6 en 
20.0 natte plekken voor. Oorzaak is de aanwezigheid van rietgaten. Hier wordt 
klei aangebracht. 
In het gedeelte tussen de Prinsensluis en de rotonde Genemuiden (hpm 24.6-
25.4) is een asbest-cementleiding in de kernzone aanwezig. De leiding is een 
gelede buis. Voldoet niet aan het gestelde in NEN 3650. De buis wordt 
verwijderd.  
Tussen hpm. 27.1 en 28.2 heeft de waterkering een smalle kruin. Onderzocht 
wordt of dit problemen kan geven inzake bereikbaarheid onder bijzondere 
omstandigheden. Daarbij kunnen alternatieven een rol spelen. 
De buitenberm tussen hpm. 30.0 en 30.2 is zeer nat. Oorzaak is onbekend. De 
oorzaak wordt onderzocht.  
 
 
Afdeling uitvoering  
Juli 2005 
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Beheerderoordeel Kunstwerken 
Beheerderoordeel ontvangen d.d. 22 april 2005. 
 
Prinsensluis: 
De Prinsensluis heeft 3 doorstroomopeningen. De buitenste openingen zijn 
permanent gesloten. De overblijvende opening (middelste) wordt gesloten bij 
hoge waterstanden. Bij de sluis is een automatische peilregistratie. Bij een 
waterstand op het Zwarte Meer van NAP +0.70 m. wordt het gemaal Veneriete 
automatisch uitgezet en de sluis automatisch gesloten. District 1 van de sector 
Waterbeheer geeft de melding van sluiting door aan de dagelijks opzichter. 
Deze controleert de sluiting. 
De staat van deuren en metselwerk is goed. 
 
Met ingang van 2005 zal ieder najaar een proefsluiting uitgevoerd worden van 
de middelste opening. Enerzijds wordt dit uitgevoerd om de werking te 
controleren en anderzijds om eventuele verontreiniging van de deuraanslagen 
(puin /fietsen e.d.) op te merken en te verwijderen.  
Bij calamiteiten kunnen de openingen met schotbalken afgesloten worden, 
medio 2005 zal proefgedraaid gaan worden met de nieuwe manier van 
aanbrengen van schotbalken. De schotbalken zijn bij de sluis opgeslagen. 
 
Sasluis Genemuiden: 
Het sluiten van de deuren van de Sassluis wordt verzorgd door de gemeente 
Zwartewaterland. De sluiting vindt plaats bij een waterstand op het Zwarte 
Meer van NAP + 0.40 m. De gemeente stelt het waterschap telefonisch op de 
hoogte van de sluiting. Bij een peil op het Zwarte Meer lager dan NAP + 0.40 
m. wordt de sluis geopend. De gemeente stelt het waterschap ook hiervan 
telefonisch op de hoogte. 
 
In de directe nabijheid van de sluis zijn schotbalken opgeslagen. Bij falen van de 
deuren worden deze na alarmering door de gemeente, door het waterschap. 
Daarbij is snelheid geboden, omdat het havenbekken een beperkte inhoud 
heeft en een aanzienlijk deel van Genemuiden zal inunderen.  
 
De staat van deuren en metselwerk is redelijk. Recentelijk zijn de deuraanslagen 
geïnspecteerd door een duikbedrijf. Geconstateerd werd dat de aanslagen en 
het onderwatergedeelte van de deuren in redelijke staat zijn. 
 
Met ingang van 2005 wordt met een nog nader af te spreken frequentie 
geoefend met het afsluiten van de sluis door schotbalken.  
 
Gemaal Nieuw Lutterzijl: 
Het gemaal Nieuw Lutterzijl verkeert in goede staat van onderhoud. Dit geldt 
ook voor de afsluitmiddelen. Jaarlijks wordt de werking van de afsluitmiddelen 
gecontroleerd door de dagelijks beheerder van het gemaal, district 1 van het 
waterschap. Over dit kunstwerk zijn geen opmerkingen te maken 
 
Inlaat Halingen: 
De huidige inlaat Halingen wordt in 2005 geheel vervangen. De uitvoering 
geschiedt binnen het dijkverbeteringplan Kamperzeedijk (DAR 3a). Er wordt in 
het buitentalud van de waterkering een put geplaatst voorzien van 2 afsluiters. 
Op die put wordt een ongelede buis aangesloten onder de waterkering voor 
waterinlaat. Een beheerderoordeel voor de oude inlaat wordt niet uitgebracht. 
De nieuwe inlaat zal uitsluitend worden geopend in de zomerperiode als er 
watervraag is. 
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Inlaat Stoter: 
In 2004 is de inlaat Stoter geïnspecteerd. De afsluitende rubbers bleken daarbij 
niet meer adequaat te werken. Deze zijn in 2004 vervangen. De inlaat wordt 
uitsluitend geopend bij watervraag uit de achterliggende polder. In 2005 zal de 
controle van sluiting en alarmering bij falen geregeld worden. 
De inlaat verkeert in goede staat van onderhoud.  
 
Inlaat ‘s Heerenbroek: 
In 2004 is de inlaat ‘s Heerenbroek geïnspecteerd. Er zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd. De inlaat wordt uitsluitend geopend bij watervraag uit de 
achterliggende polder. In 2005 zal de controle van sluiting en alarmering bij 
falen geregeld worden. 
De inlaat verkeert in goede staat van onderhoud.  
 
Gemaal Benoorden de Willemsvaart. 
Aan het gemaal Benoorden de Willemsvaart zijn in de afgelopen 3 jaren 
renovaties uitgevoerd. Er zijn geen verdere renovaties voor dit jaar gepland. Het 
gemaal met de inlaatschuiven voldoen aan de functie. Het geheel verkeert in 
goede staat van onderhoud. In 2005 zal actie ondernomen worden om de 
alarmering bij falen van de schuiven goed te regelen.  
 
Schutsluis Rademakerszijl: 
Na uitvoerige verbeteringswerkzaamheden is in 2004 geconstateerd dat de 
buitendeuren lekkage vertoonden. Door een duikbedrijf is onder water 
inspectie uitgevoerd. Geconstateerd werd dat de deuren niet goed aansluiten 
tegen de aanslagen. De op die aanslagen aangebrachte rubbers functioneerden 
niet naar behoren. In 2005 zullen deze rubbers worden vervangen.  
Indien de deuren falen kunnen schotbalken worden aangebracht. Deze liggen 
opgeslagen bij het districtskantoor aan de Kamperzeedijk. 
De afsluitende deuren zijn altijd gesloten. Het kunstwerk verkeert in goede 
staat van onderhoud. Punt van zorg is het verkeer over de aanwezige brug. Het 
bestemmingsverkeer bestaat uit vrij zwaar transport, met als gevolg nadelige 
consequenties voor de oplegging van de brug op de muren van de sluis. Dit 
jaar zal overleg met de gemeente Zwolle worden gevoerd over afsluiting van de 
brug voor autoverkeer.  
 
Gemaal Cellemuiden: 
Het dagelijks beheer van het gemaal Cellemuiden geeft geen problemen. Het 
gemaal verkeert in redelijk staat van onderhoud. In het gemaal is een 
automatische niveaumeting aangebracht. In 2005 zal aandacht geschonken 
worden aan alarmering bij falen van de afsluitmiddelen. Voor volledige 
afsluiting zijn schotbalken aanwezig deze liggen opgeslagen bij het 
districtskantoor. 
  
Gemaal Veerweg Genemuiden: 
Het gemaal Veerhuis ligt aan de binnenzijde van de waterkering. Alleen de 
persleiding loopt door de waterkering via een put in de kruin van de 
waterkering. De afsluiters functioneren goed. Het geheel verkeert in redelijke 
staat van onderhoud.  
 
Voor alle kunstwerken geldt dat degenen die zijn belast met het dagelijks 
onderhoud van de kunstwerken regelmatig inspecties uitvoeren. Indien daartoe 
aanleiding bestaat worden tekortkomingen/beschadigingen direct opgelost.  
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Bijlage E AANPASSINGEN AAN DATABASE VOOR PC-
RING  

Geometrie 
Met name voor de berekeningen voor het mechanisme overloop en 
golfoverslag zijn profielgegevens in de database opgenomen. Voor de 
berekeningsmethode zijn een aantal standaardprofielen beschikbaar met 
voorgeschreven hellingen van de verschillende vlakken: 

• Hellingen van taluds dienen 1:8 of steiler te zijn. 
• Helling van berm of kruin 1:15 of flauwer te zijn. 

 
Als dit niet het geval is kan PC-Ring de berm niet lokaliseren, waardoor de 
resultaten onbetrouwbaar zijn of de berekening zelfs vastloopt. Om dit soort 
fouten op te sporen is het model PC-Ring uitgerust met een controle routine 
voor de profielen. Met behulp van deze routine zijn er 10 dijkvakken gevonden 
waar de profielen niet voldeden aan de gestelde eisen. Tabel 1 geeft een 
overzicht van deze dijkvakken. De figuren geven een globale indruk van de 
wijzigingen. Deze zijn zodanig uitgevoerd dat aan de eisen is voldaan, terwijl de 
wijzigingen klein zijn. Ook is ervoor gezorgd dat de hoogte van de dijk niet is 
aangepast. De veranderingen zijn voor de meeste dijkvakken zo klein dat de 
verschillen voor en na de verandering nauwelijks zichtbaar zijn. 
 
Dijkvaknummer Naam dijktraject 
1100020001 Zwolle - Wilsum 
1100020009 Wilsum - IJsselmuiden 
1100020019 IJsselmuiden - Genemuiden 
1100020020 IJsselmuiden - Genemuiden 
1100020022 IJsselmuiden - Genemuiden 
1100020023 IJsselmuiden - Genemuiden 
1100020024 IJsselmuiden - Genemuiden 
1100020030 Genemuiden 
1100020038 Genemuiden - Spooldersluis 
1100020046 Genemuiden - Spooldersluis 

Tabel 2: Dijkvakken waarvoor de geometrie is gewijzigd 
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Figuur 6 Profielaanpassingen dijkvak 1 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 7 Profielaanpassingen dijkvak 9 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 8 Profielaanpassingen dijkvak 16 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 9 Profielaanpassingen dijkvak 19 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 10 Profielaanpassingen dijkvak 20 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 11 Profielaanpassingen dijkvak 22 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 12 Profielaanpassingen dijkvak 23 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 13 Profielaanpassingen dijkvak 24 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 14 Profielaanpassingen dijkvak 30 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 
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Figuur 15 Profielaanpassingen dijkvak 46 (NB: bij (0,0) staat ook een bolletje, hier is echter 

niets gewijzigd) 

 
Strijkvakgegevens 
Bij controle van de strijkvak gegevens bleek dat een aantal dijkvakken 
strijkvakken heeft die veel te groot zijn. In een aantal gevallen werd de 
waterkering aan de tegenoverliggende oever met meer dan 1000m 
overschreden. Het gevolg zal zijn dat de berekende golven te hoog worden. 
Voor alle dijkvakken zijn daarom met behulp van het programma FETCH 
(herkomst: RWS-RIZA) nieuwe strijkvakgegevens afgeleid. Ook in de nieuwe 
situatie zijn er strijkvakken die de waterkering op de tegenoverliggende oever 
overschrijden. Dit is het gevolg van het gebruik van de zogenaamde “effectieve 
fetch”.  
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Dit houdt in dat er een gewogen gemiddelde van fetchlengtes om een 
bepaalde richting wordt bepaald. De overschrijdingen zijn echter veel minder 
groot dan in de oorspronkelijke database. 
Figuur 16 geeft de originele strijkvakgegevens, terwijl Figuur 17 de aangepaste 
strijkvakgegevens laat zien. 
Daarnaast is de diepteligging van de strijkvakken van dijkvak 43 aangepast. 
Voor dit dijkvak was een standaardwaarde ingevuld (NAP – 5 m). Uit analyse 
blijkt dat hier een duidelijk hogere bodemligging aanwezig is. In de 
berekeningen is daarom voor alle strijkvakken een bodemligging van 
NAP + 0,4 m. 
 

 

Figuur 16: originele strijkvakgegevens 
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Figuur 17: aangepaste strijkvakgegevens 

 

 
 Dijkring 10 Mastenbroek 82 



 
 
 
Locatiecodes 
Voor het bepalen van de waterstandstatistiek wordt gebruik gemaakt van 
gegevens uit de databases met hydraulische randvoorwaarden. Om de juiste 
gegevens voor de verschillende dijkvakken te bepalen wordt gebruik gemaakt 
van locatiecodes. Deze locatiecodes zijn door VNK bepaald op basis van de 
dijkvaklocaties. 
In de originele database bleek voor een aantal dijkvakken dezelfde locatiecode 
te zijn gebruikt, terwijl de dijkvakken in een ander deel van de dijkring lagen, 
met zelfs een ander buitenwater. Op verzoek van Albicom zijn daarom voor 
een aantal dijkvakken nieuwe locatiecodes bepaald. Tabel 2 geeft een overzicht 
van de gewijzigde locaties, inclusief de oude en nieuwe locatiecodes. 
 
DVNummer Traject Locatiecode 

(oud) 
Locatiecode 

(nieuw) 
1100020016 IJsselmuiden - Genemuiden 1180000 1180010 
1100020017 IJsselmuiden - Genemuiden 1180010 1180031 
1100020018 IJsselmuiden - Genemuiden 1180037 1180047 
1100020019 IJsselmuiden - Genemuiden 1180042 1180052 
1100020021 IJsselmuiden - Genemuiden 1190010 1190005 
1100020022 IJsselmuiden - Genemuiden 1190024 1190034 
1100020023 IJsselmuiden - Genemuiden 1190034 1190039 
1100020026 Genemuiden 1180000 1170037 
1100020028 Genemuiden 1170001 1160190 
1100020029 Genemuiden 1170001 1160190 
1100020030 Genemuiden 1170001 1160180 
1100020031 Genemuiden - Spooldersluis 1170001 1160180 
1100020032 Genemuiden - Spooldersluis 1170001 1160140 
1100020033 Genemuiden - Spooldersluis 1170001 1160130 
1100020034 Genemuiden - Spooldersluis 1170070 1160130 
1100020035 Genemuiden - Spooldersluis 1170070 1160120 
1100020036 Genemuiden - Spooldersluis 1170070 1160110 
1100020037 Genemuiden - Spooldersluis 1170071 1160100 
1100020038 Genemuiden - Spooldersluis 1170071 1160090 
1100020039 Genemuiden - Spooldersluis 1170071 1160080 
1100020040 Genemuiden - Spooldersluis 1170071 1160070 
1100020041 Genemuiden - Spooldersluis 1170071 1160056 
1100020042 Genemuiden - Spooldersluis 1190024 1160046 
1100020043 Genemuiden - Spooldersluis 1190020 1160040 
1100020044 Genemuiden - Spooldersluis 1190020 1160033 
1100020045 Genemuiden - Spooldersluis 1190020 1160027 
1100020046 Genemuiden - Spooldersluis 1190020 1160027 
1100020047 Genemuiden - Spooldersluis 1190015 1160027 
1100020048 Genemuiden - Spooldersluis 1190015 1160027 

Tabel 3: Overzicht van gewijzigde locatiecodes 
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MHW-controle 
In principe dient het Maatgevend HoogWater (MHW) zoals dat in de 
berekeningsmethode van PC-Ring wordt bepaald gelijk te zijn aan het toetspeil 
zoals dat in de vigerende randvoorwaarden is opgenomen. Uit eerdere 
berekeningen voor andere dijkringen blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Om 
de verschillen te berekenen is het mogelijk een zogenaamde MHW-controle uit 
te voeren met PC-Ring. Hierbij wordt de dijkhoogte bepaald die wordt 
overschreden door de waterstand met een kans van voorkomen gelijk aan de 
normfrequentie van het dijkringgebied. Voor dijkring 10 is de normfrequentie 
gelijk aan 1/2000 per jaar. Eventuele gevonden verschillen worden in de 
database ingevoerd als opgelegde opzet, waardoor de waterstand wordt 
verhoogd dan wel verlaagd, zodanig dat de maatgevende waterstand gelijk is 
aan het toetspeil. 
 
In eerdere opdrachten maakte de MHW-controle deel uit van de zogenaamde 
“nadere analyse” Het is echter mogelijk dat door een foutieve maatgevende 
waterstand er fouten optreden in de overige berekeningen. Op verzoek van 
VNK is de MHW-controle voor dijkring 10 daarom voorafgaand aan de eerste 
berekening uitgevoerd. 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de toetspeilen (afgegeven door het waterschap 
in de inwinspreadsheet), gevonden maatgevende waterstanden zonder 
correctie, de benodigde correctie (gelijk aan het verschil tussen gevonden 
MHW en toetspeil) en tot slot ter controle de maatgevende waterstand 
inclusief correctie. De gevonden correctie varieert van –0,65 m tot 0,43 m. 
 

Dijkvak Toetspeil MHW opzet 

1 4.6 4.844 -0.244
2 4.6 4.844 -0.244
3 4.5 4.783 -0.283
4 4.4 4.522 -0.122
5 4.3 4.374 -0.074
6 4.1 4.218 -0.118
7 4 4.141 -0.141
8 3.9 4.015 -0.115
9 3.7 3.819 -0.119

10 3.6 3.819 -0.219
11 3.6 3.62 -0.020
12 3.5 3.37 0.130
13 3.4 3.249 0.151
14 3.3 2.944 0.356
15 3.2 2.774 0.426
16 1.2 1.414 -0.214
17 1.2 1.405 -0.205
18 1.2 1.421 -0.221
19 1.2 1.423 -0.223
20 1.2 1.424 -0.224
21 1.2 1.424 -0.224
22 1.2 1.439 -0.239
23 1.2 1.444 -0.244
24 1.2 1.444 -0.244
25 1.3 1.475 -0.175
26 1.3 1.506 -0.201
27 1.3 1.506 -0.206
28 1.3 1.593 -0.293
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Dijkvak Toetspeil MHW opzet 

29 1.3 1.593 -0.293
30 1.3 1.686 -0.386
31 1.3 1.686 -0.386
32 1.3 1.95 -0.650
33 1.5 1.983 -0.483
34 1.5 1.983 -0.483
35 1.5 2.009 -0.509
36 1.7 2.023 -0.323
37 1.7 2.082 -0.382
38 1.7 2.149 -0.449
39 1.7 2.178 -0.478
40 1.75 2.218 -0.468
41 1.8 2.221 -0.421
42 1.8 2.222 -0.422
43 1.8 2.223 -0.423
44 1.8 2.223 -0.423
45 1.8 2.224 -0.424
46 1.8 2.224 -0.424
47 1.8 2.224 -0.424
48 1.8 2.224 -0.424

Tabel 3 Overzicht MHW-controle 

 
Gegevens grasbekleding 
Nadat de inwinspreadsheet en het schematiseringrapport gereed gekomen 
waren zijn nieuwe gegevens over de grasbekleding van de dijken rond dijkring 
10 beschikbaar gekomen. In overleg met VNK zijn deze gegevens vertaald naar 
voor PC-Ring bruikbare parameters. Met name voor de worteldiepte was dit 
niet rechtstreeks mogelijk.  
 
Voor de worteldiepte is voor de meeste gevallen een waarde van 0,05 m 
geschat. Voor de monitoring van de grasmat zijn monsters gestoken volgens de 
methode beschreven in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) ([10]). 
Hierbij wordt een monster van 0,20 m diep onder verdeeld in stukken van 
2,5 cm. In deze delen wordt vervolgens het aantal wortels geteld. De aantallen 
wortels zijn geclassificeerd weergegeven in de eerder genoemde rapporten. 
Voor de vertaling naar de worteldiepte in PC-Ring is de volgende methode 
afgesproken: voor de worteldiepte wordt aangehouden die diepte waarop nog 
ten minste klasse 3 (meer dan 10 wortels) wordt aangetroffen. 
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Bijlage F OVERZICHT UITKOMSTEN BEREKENINGEN 
PC-RING 

De tabellen op de volgende pagina’s geven een overzicht van de individuele 
faalkansen per dijkvak en per mechanisme. Hoewel drie faalkansen niet zijn 
meegenomen in de berekening van de overstromingskans van de dijkring zijn 
deze wel in onderstaande tabellen opgenomen. Het gaat daarbij om dijkvak 16 
(op afschuiven), dijkvak 26 (op overloop en overslag) en keersluis “De Sas” (op 
niet-sluiten).  
 
De aangemerkte getallen zijn de uitkomsten voor de zwakke plekken (faalkans 
hoger dan 1/2500 per jaar). 
 
Voor meer achtergrond wordt verwezen naar het hoofdrapport (§3.3). 
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Tabel 1: betrouwbaarheidsindex 
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Tabel 2: faalkansen 
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Tabel 3: herhalingstijd 
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Bijlage G Invoergegevens Afschuiven 
Voor het mechanisme afschuiven zijn een zestal dijkvakken geselecteerd die 
representatief zijn voor dijkring 10. 
 

Dijkvak
MStab 

berekening Stab factor Belasting 
Maatgevende
Waterstand

    [-]   [m +NAP] 
5 P10_041 1.16 IJssel 4.3 

13 P10_128 0.92 IJssel 3.4 
16 P10_154 0.46 Zwarte Meer 1.2 
19 P10_183 0.9 Zwarte Meer 1.2 
23 P10_225 1.11*) Zwarte Meer 1.2 
34 Pzg_251 0.89 Zwarte water 1.5 

Tabel 4, selectie van dijkvakken voor afschuiven 

*) Het faalmechanisme is bijzonder omdat het een opdrijfsituatie betreft 
 
De Mstab berekening komen overeen met meerdere dijkvakken en deze 
informatie wordt dan ook meegenomen in de dijkring berekening. In de 
volgende tabel zijn de Mstab profielen weergegeven waarmee de dijkvakken 
corresponderen. 
 

Mstab Dijkvak 
P10_041 4 en 5 
P10_128 13 
P10_154 16 
P10_183 19 en 20 
P10_225 22, 23 en 24 
P10_251 33 en 34 

Tabel 5, Mstab profielen en overeenkomende dijkvakken in de toetsing 

 
Waterstanden voor de probabilistische berekening 
De probabilistische berekening worden uitgevoerd voor drie verschillende 
waterstanden. De waterstanden van het Zwarte Meer en Zwarte Water 
fluctueren minimaal. De volgende waterstanden zijn aangehouden voor de 
berekening van de afschuiving.  
 

Dijkvak
Mstab 

berekening 
Maatgevende
Waterstand

Waterstand 
2 

Waterstand 
3 Decimeringhoogte

    [m +NAP] [m +NAP] [m +NAP] [m +NAP] 
5 P10_041 4.3 3.3 2.3 0.53 

13 P10_128 3.4 2.4 1.4 0.50 
16 P10_154 1.2 0.95 0.7 0.29 
19 P10_183 1.2 0.95 0.7 0.29 
23 P10_225 1.2 0.95 0.7 0.29 
34 Pzg_251 1.5 1.25 1.0 0.34 

Tabel 6, gehanteerde maatgevende waterstanden voor de probabilistische berekening 

 



 
 
 
Invoer van freatische lijnen en geometrie van profielen voor afschuiven 
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Dijkvak 5, bestand P10_041 
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Dijkvak 13, bestand P10_128 
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Dijkvak 16, P10_154 
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Dijkvak 19, P10_183 
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Opdrijven 
Het faalmechanisme afschuiven is gebaseerd op het ontstaan van een diepe 
glijcirkel. De stabiliteit van deze glijcirkel wordt bepaald volgens de methode 
Bishop. Met behulp van de programmatuur MProStab wordt de stabiliteit bij 
verschillende waterstanden bepaald.  
 
In het toetsrapport van dijkring 10 (conceptversie 13 december 2004) wordt 
voor de dijkvakken 22, 23 en 24 een opdrijfsituatie geconstateerd. Dit betekent 
dat het maatgevende mechanisme voor afschuiven naar verwachting bepaald 
wordt door opdrijven. Het mechanisme opdrijven kan gemodelleerd worden 
met de programmatuur MProLift. Voor de dijkvakken 22, 23 en 24 is de 
opdrijfsituatie doorgerekend en dit blijkt maatgevend te zijn in vergelijking met 
de stabiliteit bij een diepe glijcirkel. De kansen die horen bij het mechanisme 
opdrijven zijn meegenomen bij het falen op afschuiven in de bepaling van het 
totale falen van de dijkring. 
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Bijlage H Uitkomsten gevoeligheidsberekeningen 
Gevoeligheidsanalyses opbarsten en piping negen vakken 
Voor negen dijkvakken zijn voor zeven stochasten gevoeligheidsanalyses 
uitgevoerd. Deze hebben met name ten doel aan te geven voor welke 
stochasten wellicht nog winst kan worden gehaald uit een meer nauwkeurige 
bepaling van de waarde van de betreffende stochast. Hiertoe is voor elke 
stochast een gevoeligheidsberekening gestart met vijf stappen: 50% van het 
gegeven gemiddelde, 75%, 100%, 125% en 150%. Van deze methode is in 
een aantal gevallen afgeweken om rekenproblemen en fysisch onjuiste 
resultaten te voorkomen. Voor de stochasten zijn geen waarden gebruikt die 
niet voorkomen voor andere dijkvakken (bijvoorbeeld: indien de kleinste 
kwelweglengte voor alle dijkvakken 10 m is, wordt ook in de 
gevoeligheidsberekening gerekend met een kwelweglengte van tenminste 
10 m). Onderstaande tabel geeft een overzicht voor elk van de dijkvakken wat 
de gemiddelde waarde van elke stochast is. 
 

dijkvak bèta Dikte 
afsluitlaag 

d 

Lengte 
kwelweg L

Factor 
C_Bear

Korrelgrootte 
d_70 

Uniformiteit 
d_60/d_10 

Rel. vol. 
gewicht 

opb. grond 

Specifieke 
doorlatendheid

4 2.1725 0.32 33.48 1.71E-03 3.86E-04 3.159 0.20 1.57E-04
5 3.1934 0.32 76.05 1.41E-03 2.11E-04 2.544 0.20 5.87E-05
6 2.8249 0.47 62.48 1.43E-03 2.29E-04 2.369 0.20 8.35E-05
8 2.7060 4.24 33.08 1.39E-03 2.05E-04 2.609 0.33 5.17E-05

11 2.6388 0.65 34.03 1.71E-03 4.29E-04 2.567 0.20 2.38E-04
36 2.7904 1.15 35.42 1.48E-03 2.55E-04 1.824 0.20 1.73E-04
41 2.7485 1.92 20.12 1.38E-03 3.11E-04 2.785 0.33 8.88E-05
42 3.1266 0.00 39.45 1.40E-03 2.36E-04 2.455 0.50 7.84E-05
43 3.0490 0.00 36.94 1.40E-03 2.79E-04 2.455 0.50 9.54E-05

 
In zeven figuren worden hieronder de resultaten van de berekeningen 
gepresenteerd. Uit de grafieken blijkt dat een variatie van de factor C_Bear, de 
uniformiteit d_60/d_10 en het rel. vol. gewicht opbarstende grond geen 
invloed heeft op de faalkans. De eerste twee parameters worden gebruikt voor 
het deelmechanisme piping indien de doorlatendheid niet bekend is. Omdat de 
doorlatendheid van alle hier beschouwde vakken wel bekend is spelen de 
stochasten geen verdere rol in de berekeningen. De laatste stochast (het 
relatieve gewicht van de opbarstende grond) speelt voor deze dijkvakken geen 
rol omdat het in alle gevallen een faalkans op het deelmechanisme piping 
betreft, waarbij er van uit wordt gegaan dat er al opbarsten heeft 
plaatsgevonden. (Noot CJ: het verbaast dat echter wel dat de dikte van de 
afsluitlaag wel een rol speelt) 
 
Uit de grafieken blijkt tevens dat met name een variatie van de kwelweglengte 
en vooral van de korrelgrootte d_70 kan leiden tot faalkansen lager dan 
1/2500 per jaar, de grens die is gesteld voor zwakke plekken. Hieruit mag 
worden geconcludeerd dat nader onderzoek naar de korrelgrootte d_70 kan 
leiden tot betere faalkansen en mogelijk zelfs het rekenkundig opheffen van 
deze negen zwakke plekken. 



 
 
 

 

Figuur 1 Gevoeligheidsberekeningen dikte afsluitlaag d 

 

 

Figuur 2 Gevoeligheidsberekeningen lengte kwelweg L 
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Figuur 3 Gevoeligheidsberekeningen factor C_Bear 

 
 

Figuur 4 Gevoeligheidsberekeningen korrelgrootte d_70 
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Figuur 5 Gevoeligheidsberekeningen uniformiteit d_60/d_10 

 

 

Figuur 6 Gevoeligheidsberekeningen rel. vol. gewicht opb. grond 
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Figuur 7 Gevoeligheidsberekeningen specifieke doorlatendheid 

 
 

 
 Dijkring 10 Mastenbroek 99 



 
 
 

 
 Dijkring 10 Mastenbroek 100 

Bijlage I Figuren en tabellen 
Lijst van figuren 
1.1 De dijkring als een keten met verschillende plekken 
 
2.1 Overzicht van kunstwerken in Dijkring 10 
2.2 Trajectindeling dijkringgebied 10 
2.3 Dijkvakkenindeling dijkringgebied 10 
 
3.1 Beschouwde faalmechanismen van dijken 
3.2 Faalmechanismen kunstwerken 
3.3 Opbouw van overstromingskans van dijkring 10 
3.4 Opbouw faalkansbijdrage dijkvakken per veiligheidsklasse dijkring 10 
3.5 Gecombineerde betrouwbaarheidsindex en bèta per mechanisme 
3.6 Locatie van de dijkprofielen met de 10 zwakste plekken 
3.7 Opbouw en overstromingskans van dijkring 10 zonder zwakke plekken 
3.8 Strijkvakgegevens dijkvak 26 
 
4.1 Schematische weergave van bepaling van overstromingsdiepte bij 

globale gevolgen 
4.2 Methode schadeberekening HIS-SSM 
4.3 Ligging dijkring 10 (Mastenbroek) 
4.4 Schade onderverdeeld in directe schade, indirecte schade en 

bedrijfsuitval 
4.5 Schade onderverdeeld in schade aan woningen, bedrijven, landbouw 

en overig 
 
Lijst van tabellen 
2.1 Kunstwerken in dijkring 10 
2.2 Indeling in trajecten 
2.3 Indeling in dijkvakken 
2.4 Beschrijving kunstwerken 
 
3.1 Overzicht zwakke plekken 
3.2 Testberekening voor dijkvak 26 
 
4.1 Schadebedragen 
 
5.1 Overzicht van te beschouwen zwakke plekken in kostenbepaling  
5.2 Effecten aanpassing zwakke plekken op overstromingskansen en 

kosten 
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Bijlage J Review TAW-V 
 

Titel VNK- document 
 

Dijkring 10 Mastenbroek / definitief dijkringrapport dijkring 10  

rapportdatum 
 

Juli 2005 

opsteller 
 

Projectbureau VNK, met hulp van WS Salland, Albicom 

beoordeeld door (naam, 
bedrijf/instituut) - d.d. 
 

M.T. van der Meer (Fugro) en S. van Manen (BD RWS), 12 augustus 2005 
 

criteria 
 

oordeel (o / v) Opmerkingen 
*) 

Toelichting op oordeel 

algemeen inhoudelijke 
kwaliteit 
- compleetheid 
- uniformiteit 
- vergelijkbaarheid 
- reproduceerbaarheid 
- robuustheid 

V  
 
 

Lastig leesbaar.. 

taalkundige kwaliteit 
- duidelijkheid 
- consistentie 
- eenduidigheid 
- objectiviteit 

V/0 
 

 Het is verwarrend om eerst de dijkvakken met de 
ongewenst/vermoedelijke onjuiste hoge faalkansen te 
schrappen (par. 3.2.1), dáárna pas een lijstje te geven met 
zwakke plekken (Tabel 3.1), waar de geschrapte vakken 
niet meer instaan en daarna weer terug te komen op de 
geschrapte vakken én op de wél in het lijstje overgebleven 
“zwakke plekken” (par. 3.5, en met name par. 3.5.2). 

juiste toepassing 
instrumenten 

V   

beschikbare info 
 

V/0 bv. opm blz 40 Gebaseerd op een eerste (gebrekkige) dataset, 
vooruitlopend op een eerste complete Toetsing. De 
inzichten en aanvullende gegevens uit de lopende 
Toetsing m.b.t. de sterkte van de dijken zijn nog niet 
meegenomen. Daarom voorzichtig zijn met trekken van 
conclusies. 

analyse en interpretatie 
 

V bv. opm blz 42 De analyse van golfhoogten roept vragen op. Bij de 
analyse van piping lijkt nog weinig gebruik gemaakt te zijn 
van inmiddels verworven inzichten. 
Conclusies zouden wat mogen worden genuanceerd (zie 
ook bovenstaand punt). 

overeenstemming 
resultaat met ervaring 

V 
 

 Ook bij deze ring komt piping als hoofdprobleem naar 
voren. 

afhandeling eerdere 
omissies 

V/O  Pipingproblematiek zou bv. een slag beter kunnen zijn 
uitgezocht. 

 
*) : Opmerking (nummer of andere aanduiding) verwijst naar opmerkingen in de gedetailleerde reviewrapportage die bij 
deze samenvatting hoort  
 

 
Aandachtspunten/vragen in oplegnotitie: 
Voor de betrokken ingenieurs was het de eerste keer dat zij de methoden in praktijk 
hebben toegepast. Er is nauw contact geweest met de rekenaars, waterschap en 
VNK. Vooral over de berekeningen met piping en bekleding en overslag is door 
VNK ondersteuning gevraagd aan TNO. Dit om inzicht te krijgen in de juistheid van 
de uitkomsten. De nu gepresenteerde resultaten zijn voldoende geanalyseerd. 
 



 
 
 
Voor de vakken 26 en 27 wordt een erg hoge kans voor het mechanisme overslag 
berekend en dit terwijl het nieuwe dijkvakken zijn (aangelegd na de 
Rampspolkering). De kruinhoogte van deze dijken is lager dan de naastgelegen 
“oude” dijken, maar wel met ruime overhoogte ten opzichte van het toetspeil ter 
plaatse. Oorzaak van de hoge kansen is de grote strijkvakken die meegenomen zijn. 
De methode van de strijkvakkenbepaling, die overigens ook in de Toetsing wordt 
gehanteerd, is dat een strijkvak van bandijk tot bandijk dient te lopen. Voor de 
vakken ten noordwesten van de dijkring gaat het hier over aanzienlijke afstanden. 
Hierdoor worden ook flinke golven opgewekt. De som is gecontroleerd door TNO 
en is correct. De vraag is of de aanpak met betrekking tot de strijkvakken juist is. 
Kunnen golven met een golfhoogte van meer dan 70cm op dit gebied voorkomen? 
De kans 1/500 voor dijkvak 26 is uit de combinsom gelaten. Op bladzijde 45 is een 
analyse gegeven. 
 
De dijken langs het Zwarte Water zijn zanddijken. Hier bevindt zich geen klei in de 
afdeklaag. Volgens de beheerder is dit gedaan naar aanleiding van advies van onder 
andere de DWW. Door een aantal droge zomers is de grasbekleding ernstig in 
kwaliteit aangetast. Dit is verwerkt in de gegevens, maar toch worden geen zwakke 
plekken berekend. Mogelijk doordat de golfbelasting gering is. 
 
De beheerder herkent piping in zijn dijkring. Toch waren de vakken die in de 
toetsing als onvoldoende naar voren komen niet overal dezelfde vakken als VNK 
berekend met een hoge kans. Opvallend is dat een aantal vakken is meegenomen 
in de pipingberekening waar geen afdekkende kleilaag aanwezig is. Kan hier 
uberhaupt wel piping optreden?  
 
Er zijn naast vak 27 voor overloop/overslag nog twee kansen niet meegenomen in 
de dijkringkans: niet-sluiten van keersluis de Sas (geen overstroming na open blijven 
staan, door hoge haven) en afschuiven voor dijkvak 16 (volgens de beheerder is 
deze dijk erg breed, waardoor restprofiel voldoende is. 
  
Algemene opmerkingen over dijkringrapport: 
De VNK-data zijn verzameld vooruitlopend op de uitvoering van een eerste 
complete Toetsing op Veiligheid. De inzichten en aanvullende data die tijdens deze 
Toetsing boven water zijn gekomen zijn niet meegenomen. De resultaten moeten 
dan ook worden opgevat als een “eerste vingeroefening”. Een beter beeld van de 
ring ontstaat pas nadat inzichten en resultaten van de Toetsing zijn beoordeeld en 
verwerkt in de schematisering van de ring. 
 
Hoofdstuk 2: 
• blz. 14 par. 2.1.1, tweede alinea: wellicht een opmerking toevoegen: de 

overstromingsbestendigheid van de dijk is verder niet beoordeeld (Dus: 
aandachtspunt voor de Toetsing). (Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

• blz. 14 par 2.2: “dijkring 10 wordt beschermd door zanddijken, begroeid met 
gras”: een groot deel van de dijken bestaat uit klei of oude kleikern met 
zandaanvulling. (Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

 
Hoofdstuk 3 
• blz. 35 onderaan, par 3.2.1: dijkvak 26 zou kunnen worden geschrapt. De 

hoge faalkansen komen voort uit hoge golven. Zie blz. 41. Vervolgens vindt 
men deze hoge golven niet juist. Schrappen is dan goed, maar niet zonder de 
aanbeveling/conclusie dat er onderzoek moet komen naar een betere 
procedure voor het vaststellen van de aan te nemen golfhoogte. Hier dient ook 
te worden gekeken naar de bevindingen bij de (lopende) toetsing. (Antwoord 
VNK: opmerking is verwerkt) 

• Par. 3.2.1: er wordt geen gemiddelde overstromingskans uitgerekend, maar de 
overstromingskans (zg. “uitgeïntegreerd”). Dat betekent dat alle variatie, ook 
de mogelijke variatie die uit onzekerheid voortkomt, is meegenomen in de 
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berekening. Deze fout wordt vaak gemaakt en maakt de communicatie er niet 
gemakkelijker op. (Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

• Par. 3.3.1: Figuur 3.6 is niet te lezen en er lijken veel meer “zwakke plekken” 
op genoemd te worden dam het lijstje van Tabel 3.1 (Antwoord VNK: 
opmerking is verwerkt, plaatje is vergroot en tekst is aangepast) 

• blz. 40 par 3.4: uit pipingonderzoek blijkt o.a. dat op diverse lokaties sprake is 
van een voldoende breed voorland, waardoor daadwerkelijk het 
pipingprobleem al kan zijn opgelost. Voor de resterende vakken is de vraag hoe 
het zeer conservatieve recept in het Technisch Rapport Zandmeevoerende 
Wellen voor een 2-lagensysteem kan worden aangescherpt. Ook is het 
uitgangspunt “opbarsten treedt altijd op” mogelijk nog te nuanceren. 
(Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

• blz. 38: er op wijzen dat ook de nu nog niet maatgevende mechanismen zoals 
afschuiving relatief hoge kansen geven. Vergelijk de gevonden kans voor 
afschuiven van 1/3189 met de gebruikelijke eis van 1/10 a 1/100 van de 
normfrequentie, dus 1/20.000 a 1/200.000. (Antwoord VNK: opmerking is 
verwerkt) 

• Par. 3.5.2: de eerste bullet is onduidelijk (waarschijnlijk ook voor de opstellers) 
en dwingt m.i. tot de roep tot nader onderzoek. Daarbij komt de ervaring dat 
overslag veel meer “rare” resultaten geeft, zie ook de problemen bij dijkvak 26. 
Dus in de conclusies/aanbevelingen: onderzoek hoe de kans op golfoverslag 
kan toenemen als het (relatief ondiepe) voorland toeneemt. Wellicht tactisch te 
combineren met de laatste aanbeveling van H. 6. (Antwoord VNK: opmerking 
is verwerkt) 

• blz. 42 par. 3.5.3: de gegeven k-waarden zijn afgeleid uit korrelverdelingen 
(dus zijn persé NIET bekend). Bovendien is er sprake van een 2-lagensysteem. 
Zie bovenstaande opmerking. De aanbeveling om wat beter naar de d70 te 
kijken zal waarschijnlijk hooguit wat helpen voor de spreiding, niet voor de 
ligging van het gemiddelde. (Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

 
Hoofdstuk 4:  
Geheel verwijderen, of eventueel, nog interessante aspecten verdisconteren in par. 
2.5.6 (die ook al overbodig is…) (Antwoord VNK: dit hoofdstuk is in apart spoor 
opgesteld en nu toegevoegd. Oorspronkelijke tekst is nu geheel verwijderd) 
 
Hoofdstuk 5: (Antwoord VNK: dit hoofdstuk is in apart spoor opgesteld en nu 
toegevoegd. Oorspronkelijke tekst is nu geheel verwijderd)  
• par. 5.2 derde regel: niet “kan worden behaald” maar “zou kunnen worden 

behaald”. 
• figuur 5.1 ontbreekt 
• De laatste zin op blz. 46 is nogal cryptisch. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat 

het antwoord van een som verandert als je de input wijzigt lijkt een open deur. 
Wordt bedoeld dat fysieke versterkingen van de dijk waarschijnlijk niet nodig 
zijn? Dit lijkt een voorbarige conclusie / suggestie. 

 
Hoofdstuk 6: 
• Bovenin waarschuwing opnemen: Deze analyse loopt vooruit op de resultaten 

van een eerste complete Toetsing op Veiligheid. Te zijner tijd kan dit leiden tot 
aanscherping en verbetering van de toegeleverde data en uitgangspunten, en 
daarmee ook van de conclusies. (Antwoord VNK: opmerking is verwerkt) 

• 2e bullet wijzigen. Eerst voorlandlengte meenemen, daarna aanscherpen 
parameterbepaling (korrelverdeling en doorlatendheden boven- en onderlaag 
watervoerend pakket) in de hoop dat er gelijktijdig onderzoek wordt gestart 
naar een aangescherpt rekenmodel voor zo’n 2-lagensysteem). (Antwoord 
VNK: opmerking is verwerkt) 
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