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Figuur 1: Veiligheidsnormen 
 
 
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is het inzicht in de grondmechanica zo verdiept dat de wijzen van  
falen van de waterkeringen veel beter beoordeeld kunnen worden. Vanuit dat toegenomen inzicht heeft 
de Technische Adviescommissie Waterkeringen (TAW; tegenwoordig ENW) al eerder gewaarschuwd dat 
het Nederlandse waterbeleid teveel gefocust was op de overschrijdingskans van het maatgevend 
hoogwater en dus op de hoogte van de waterkering. Er was te weinig aandacht voor de sterkte van de 
dijk en dus voor de vraag of het dijklichaam zonder stabiliteitsverlies de druk van het water en eventuele 
golven gedurende enkele weken zou kunnen weerstaan. Ook de Commissies Becht (1972) en Boertien 1 
(1992), die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat werden benoemd in antwoord op de grote 
weerstanden in het rivierenland tegen de noodzakelijke rivierdijkversterkingen, drongen in hun adviezen 
aan op andere methoden om sterke en tevens slanke waterkeringen te ontwerpen die te allen tijde de  
hydraulische belastingen zouden kunnen weerstaan, het zogenaamde “uitgekiend ontwerpen”5. Met deze 
ontwerpmethode werd beoogd om naast het versterken van de waterkeringen de landschappelijke, 
natuur- en cultuurhistorische waarden van het rivierenland zoveel mogelijk te  sparen. De evacuatie 
begin 1995 van circa 250.000 bewoners uit het rivierengebied, samen met miljoenen stuks vee, werd 
niet ingegeven door een extreme waterstand waarbij het water over de waterkeringen dreigde te slaan. 
De afvoer van de Rijn bij Lobith bedroeg toen 12.100 m3/s tegen een maatgevende afvoer van destijds 
15.000 m3/s. Er werd gevreesd dat de langdurig hoge belasting van de waterkeringen langs de Rijn, 
Waal en Maas tot verweking van de grond en uiteindelijk tot bezwijken van het dijklichaam zou leiden. 
Ook in het geval van de afschuiving van de veenkade bij Wilnis (augustus 2003) was de hoogte van de 
waterstand niet de oorzaak. De dijk schoof daar over tientallen meters weg, juist in een periode van 
aanhoudende droogte, door het verdrogen en de toegenomen porositeit van de veendijk. Een overzicht 
van belangrijke faalmechanismen is weergegeven in figuur 2 op de volgende pagina. 

                                                                                                                                     
   gemiddelde kans van voorkomen; dus gemiddeld eens in de 4.000 jaar. Het zegt niets over wanneer dit    verschijnsel daadwerkelijk zal voorkomen. 5 Gedefinieerd als meer doordachte methoden van ontwerpen die de schade door dijkverbetering zouden 
kunnen verminderen. 
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Figuur 2: Belangrijke faalmechanismen van waterkeringen 

 
 
3 Type waterkeringen 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen waterkeringen. De primaire keringen keren direct 
of indirect het buitenwater. Onder het „buitenwater‟ worden de Noordzee, de Waddenzee, de grote 
rivieren Rijn en Maas, de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer en Markermeer gerekend. 
Binnen de primaire waterkeringen wordt verder onderscheid gemaakt in drie categorieën. Waterkeringen 
uit de categorie a zijn dijken, duinen en kunstwerken die rechtstreeks bescherming bieden tegen het 
buitenwater. Waterkeringen uit de categorie b, zoals de Afsluitdijk of de Maeslantkering, verbinden 
waterkeringen uit de categorie a of c. Waterkeringen uit de categorie c beschermen indirect tegen het 
buitenwater, zoals bijvoorbeeld de keringen langs het Noordzeekanaal. In geval van de primaire 
waterkeringen gaat het om een lengte van totaal circa 3.600 km. Het rijk stelt de normen voor deze 
keringen vast.  
In het recente Bestuursakkoord Water (2011) zijn nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de 
primaire keringen. Dijkversterkingen worden tot een bedrag van circa 360 miljoen euro per jaar 
gezamenlijk gefinancierd door het rijk en de waterschappen. De kosten van het beheer komen volledig 
ten laste van de waterschappen. 
 
Alle overige keringen worden regionale keringen genoemd. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de 
aanleg en het beheer hiervan. In totaal gaat het om circa 14.000 km regionale keringen. De provincies 
stellen de normen vast, afhankelijk van de bekleding van de keringen en de functies van de  beschermde 
gebieden. Voor de regionale keringen gelden normen tussen 1/10 tot 1/100 per jaar.  
  
 
4 Periodiek toetsen van de primaire waterkeringen 
 
Om naast de hoogte ook de sterkte en de diverse faalmechanismen van de waterkeringen goed in 
beschouwing te kunnen nemen, is het systeem van het toetsen van de waterkeringen ingevoerd. 
Periodiek wordt getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de hydraulische randvoorwaarden 
waaraan zij worden blootgesteld. Dit gebeurt tot nu toe met een frequentie van eens per 5 jaar. Dat 
wordt eens per twaalf jaar. In een uitgebreid handboek “Hydraulische Randvoorwaarden” worden voor 
elke toetsronde de belastingscondities beschreven die de specifieke dijkvakken dienen te weerstaan. In 
deze randvoorwaarden die door het rijk worden vastgesteld, zijn de laatste inzichten in de veranderingen 
van de exogene omstandigheden waaronder klimaatverandering en bodemdaling, verwerkt. De landelijke 
rapportages over de toetsrondes van 2001 en 2006 lieten zeer globaal hetzelfde resultaat zien: 1/3 
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voldoet aan de norm, 1/3 voldoet niet en van 1/3 van de waterkeringen is niet bekend of aan de norm 
wordt voldaan. In de 3e toetsing is deze laatste categorie vervangen door de categorie “nader onderzoek 
nodig”. De 3e landelijke rapportage (2011) gaf aan dat circa 60% van de keringen thans voldoet aan de 
norm en dat 33% nog niet voldoet. Maatregelen om deze keringen aan te pakken maken deel uit van het 
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2 en nHWBP), de Ruimte voor de Rivier projecten, de 
Zwakke Schakels Kust, steenstortingen zuidwestelijke delta, alsmede de Maaswerken (Grensmaas en 
Zandmaas).  
 
 
5 Project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) 
 
Dit project is in 2001 gestart met het doel een landsdekkend beeld te krijgen van zowel de 
overstromingskansen van dijkringen als de gevolgen van overstromingen in termen van economische 
schades en mogelijke slachtoffers. De uitkomsten bieden inzicht in de sterkte en de overstromingskans 
van een gehele dijkring. Bovendien kan worden vastgesteld welke bijdrage de verschillende 
faalmechanismen leveren aan de kans op het bezwijken van de kering; belangrijke informatie om in 
beschouwing te nemen als nieuwe normen voor waterveiligheid moeten worden vastgesteld op basis van 
potentiële schades en slachtofferrisico‟s.  
 

  
Figuur 3: Overschrijdingskans per dijkvak versus overstromingskans per dijkring 

 
 

Een belangrijk resultaat uit dit onderzoek is dat opbarsten van de bodem binnen de dijk door het onder 
de dijk doorsiepelen van water („piping‟) - met het mogelijk verzakken en eventueel bezwijken van de 
dijk tot gevolg - een zeer belangrijk faalmechanisme is van waterkeringen in het rivierengebied. In 2006 
is de 2e fase van VNK gestart (VNK2) in samenwerking tussen de Waterdienst van Rijkswaterstaat, de 
waterkeringbeheerders, provincies, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Er zijn inmiddels 17 dijkringen 
geanalyseerd en het landsdekkende beeld zal in 2015 worden afgerond. Belangrijke bevindingen zijn: 

o Een dijk kan bezwijken voordat hij overloopt: de dijken zijn eerder te smal (niet sterk of breed 
genoeg) dan te laag. 

o De kans op een doorbraak neemt voor bepaalde faalmechanismen (bijvoorbeeld „piping‟) 
significant toe met de lengte van de kering (het zogenaamde „lengte-effect‟).  

o De mogelijke gevolgen van overstromingen verschillen aanzienlijk binnen èn tussen 
dijkringgebieden. 

o Met de verzamelde gegevens en resultaten kunnen effecten van maatregelen eenvoudig 
inzichtelijk worden gemaakt; welke maatregel heeft waar het meeste effect per euro. 

o Door te sturen op basis van overstromingsrisico‟s worden de doelmatigheid en de 
kosteneffectiviteit van hoogwaterbeschermingsprogramma‟s verbeterd.  

o Maatregelen in het kader van meerlaagsveiligheid kunnen onderling worden „opgeteld‟. 
 
De figuren 4, 5, 6 en 7 van dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant geven een illustratie van de 
bruikbaarheid van de resultaten van VNK. De dijkringen langs het rivierengebied zoals dijkring 36, 
worden wel vergeleken met hellende badkuipen waarin de omvang, de stijgsnelheid en –hoogte van een 
overstroming in belangrijke mate bepaald worden door de locatie van de bres in de waterkering. De 
figuren 4 en 5 geven het overstromingsbeeld voor respectievelijk een bres ten noorden van Drunen of 
één ter hoogte van Grave. Ook de ruimtelijke inrichting in een dijkringgebied kan grote gevolgen hebben 
voor de omvang van de overstroming en de snelheid waarmee de dijkring volloopt, bijvoorbeeld door 
compartimentering met infrastructuur zoals dijklichamen voor weg en spoor. Hiermee kan onder andere 
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worden vastgesteld waar locaties voor de tijdelijke opvang van bewoners het best kunnen worden 
ingericht. 
 
 

  
Figuur 4: Overstromingsbeeld voor dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant, bres bij Drunen 

 
 

  
Figuur 5: Overstromingsbeeld voor dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant, bres bij Grave 

 
 
De resultaten van VNK maken het mogelijk om de kans op falen van een waterkering in de context van 
de overstromingsgevolgen te plaatsen en de meer of minder risicobepalende dijkringdelen aan te wijzen. 
Dit is van belang voor de prioritering van het HWBP. Voor dijkring 36 is er sprake van een vrij grote 
variatie in de economische schade per dijkringdeel in de faalkansen per dijkvak. Als voorbeeld wordt het 
dijkringdeel tussen Oss en Cuijk beschouwd met een schadeverwachting tussen 5 en 10 miljard euro, het 
rode dijkringdeel in figuur 6.  
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Figuur 6: Economische schade in dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant, afhankelijk van de breslocatie 
 
 
De meest risicovolle dijkvakken binnen dit dijkringdeel die deze schade zouden kunnen inluiden zijn 
weergegeven in figuur 7. Dit zijn dan vooral de twee rode dijkvakken met faalkansen tussen 1/500 en 
1/1.000 per jaar en de beide oranje dijkvakken met faalkansen tussen 1/1.000 en 1/2.000 per jaar. 
 
 

 
 

Figuur 7: Faalkansen per dijkvak voor dijkring 36, Land van Heusden/de Maaskant 
 
 

Op basis van de overschrijdingskansen van extreme waterstanden is de huidige norm voor de gehele 
noordelijke waterkering van dijkring 36, 1/1.250 per jaar. 
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6 Programma Waterveiligheid 21e Eeuw 
 
In november 20056 informeerde de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat de Tweede Kamer dat een 
actualisering van het waterveiligheidsbeleid volgens haar noodzakelijk is. Deze noodzaak tot actualisatie 
is het gevolg van de ingrijpende wijzigingen in de economische en demografische structuren van 
Nederland sinds het vaststellen van de normen voor waterveiligheid in de jaren 60 van de vorige eeuw, 
de te verwachten effecten van bodemdaling en klimaatverandering en de eerste resultaten van het 
project VNK1. Verontrustende beelden van grootschalige overstromingen in 2005 zoals die in New 
Orleans als gevolg van de orkaan Katrina en die in Oost-Europa en de ontwrichtingen die daar het gevolg 
van zijn, ondersteunden deze beslissing. De brief van de staatssecretaris vormde de start van het 
programma Waterveiligheid 21-ste eeuw (WV21). In oktober 2006 bracht de AcW haar advies uit met 
betrekking tot „veiligheid tegen overstromen‟. De AcW ondersteunde het voornemen van de 
staatssecretaris om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren, drong aan op een samenhangende en 
anticiperende visie op de waterveiligheid en adviseerde te bewerkstelligen dat dit onderwerp voortaan 
nadrukkelijk een hoge plaats op de beleidsagenda krijgt.  
 
Gedurende de looptijd van het programma WV21 is een groot aantal rapporten verschenen met 
betrekking tot het beleidsvoornemen om op een andere normering over te stappen en de eerste 
uitwerkingen van de mogelijke gevolgen daarvan. Voorbeelden zijn de rapportages van Deltares 
(november 2011) over de maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA‟s) alsmede de analyses van de 
slachtofferrisico‟s. Beide rapporten zijn onderwerp geweest van een „second opinion‟ door het CPB en het 
ENW. Laatstgenoemde organisaties hebben positief geoordeeld over de bruikbaarheid van de Deltares 
analyses. Voor deze analyses is uitgegaan van twee referentiesituaties met betrekking tot de sterkte van 
de waterkeringen. In de eerste referentiesituatie is het uitgangspunt gehanteerd dat de in normering 
vastgelegde overschrijdingskans van de waterstand gelijk is aan de daadwerkelijke overstromingskans 
van een dijkring. De tweede referentiesituatie geeft een inschatting van de verwachte 
overstromingskansen per dijkring of dijkringdeel na uitvoering van de lopende verbeterprojecten en –
programma‟s zoals Ruimte voor de Rivier en het HWBP. Deze inschatting is gebaseerd op de inzichten 
van experts, mede gevoed door de resultaten uit VNK2 over de sterkte van de waterkeringen. Deze 
referentiesituatie sluit het meest aan bij de realiteit na het afronden van de huidige projecten en 
programma‟s. Het CPB en ENW adviseren uit te gaan van de tweede referentiesituatie wanneer de 
resultaten van deze studies worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling. 
Deltares moest voor deze analyses nog een aantal andere randvoorwaarden aannemen. Van sommigen 
is het nuttig die te benoemen: 

o Overstromingsscenario‟s met duindoorbraken zijn niet in de analyses betrokken omdat de kans 
daarop is geschat als kleiner dan 1x10-5 per jaar.  

o Schade aan vitale infrastructuur (gas, electra, ict, drinkwater, ziekenhuizen, etc.) is moeilijk in 
kosten uit te drukken. Deltares heeft dit meegenomen door middel van een procentuele opslag, 
maar geeft daarbij aan dat dit wellicht onvoldoende is om de kosten van een ernstige, 
langdurige ontwrichting te begroten. Deltares geeft aan dat er ook andere maatregelen mogelijk 
zijn in het kader van meerlaagsveiligheid om ervoor te zorgen dat deze diensten mogelijk niet 
langdurig hoeven uit te vallen. 

o Hoe effectief preventieve evacuatie van mogelijke slachtoffers zal zijn, is eveneens moeilijk in te 
schatten. Deltares heeft voor de analyses van de slachtofferrisico‟s verschillende 
evacuatiefracties aangehouden, variërend van 15% (kustgebieden) tot 75% (rivierengebied) en 
een gevoeligheidsanalyse gemaakt voor de mogelijke effecten op de LIR-waardes7. De 
effectiviteit van preventieve evacuatie is sterk afhankelijk van de omvang van de 
overstromingdreiging. In 1995 bleek het mogelijk om circa 250.000 bewoners en miljoenen 
stuks vee tijdig uit het rivierengebied te evacueren. Dit was een paar jaar daarvoor door de 
commissie Boertien 1 nog voor onmogelijk gehouden.   

o In de maatschappelijke kosten-baten analyses kan een optimale strategie worden berekend voor 
de noodzakelijke versterking van de waterkering. Hiervoor is uitgegaan van dijkverhoging en –
versterking, als zijnde de goedkoopste maatregel. 

                                            
6 Tweede kamer, 2005-2006, 27 625 nr 57 7 Het Lokaal Individueel Risico (LIR) is gedefinieerd als de kans per jaar om te overlijden op een bepaalde 
   locatie door een overstroming, rekening houdend met de mogelijkheid van evacuatie. 
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De kosten-baten analyse van het beschermingsniveau richt zich op de economische doelmatigheid van 
investeringen in de verbetering van waterkeringen. De methode minimaliseert de totale kosten van de 
noodzakelijke investeringen en die van de verwachten schade. In figuur 8 is te zien dat voor de tweede 
referentie situatie de economisch optimale overstromingskansen voor de meeste dijkringen in het 
benedenrivierengebied en Centraal Holland liggen tussen 1/4.000 en 1/10.000 per jaar. Voor het 
bovenrivierengebied, waar het faalmechanisme „piping‟ een grote rol speelt en grote investeringen reeds 
noodzakelijk zijn om de tweede referentiesituatie te bereiken, liggen deze waarden tussen 1/2.000 en 
1/4.000 per jaar. In het IJsselmeergebied is de economisch optimale overstromingskans het kleinst voor 
Flevoland, ongeveer 1/10.000 per jaar.    
 
Maatschappelijke kosten-baten analyses 
De maatschappelijke kosten en baten analyses laten zien dat de materiële schade door een overstroming 
verreweg het grootst is in het zuidwestelijk deel van Flevoland (met inbegrip van de snelle toename van 
de schade als gevolg van de „schaalsprong‟ Almere), in het kustdeel van Zuid Holland, in de Lopiker- en 
Krimpenerwaard en in een aantal andere dijkringen in het rivierengebied. De kosten voor dijkversterking 
per kilometer zijn het hoogst voor de keringen langs de Hollandse kust, langs de Westerschelde en in het 
benedenrivierengebied waar ruimte schaars is. Door het grote aantal kilometers dijk zijn de totale kosten 
voor vergroting van het beschermingsniveau hoog in Friesland en Groningen, in de Betuwe en in de 
Tieler- en Culemborgerwaarden. 
 
 

  
Figuur 8: Economisch optimale overstromingskansen per dijkringdeel (tweede referentiesituatie) 
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Slachtofferrisicoanalyses 
Voor het analyseren van de slachtofferrisico‟s zijn twee risico-indicatoren gehanteerd: het lokale 
individuele risico (LIR) en het groepsrisico, de kans op grote aantallen slachtoffers in één keer. 
Belangrijke factoren die de kans op slachtoffers bepalen zijn naast de omvang van de overstroming en 
de mogelijkheden voor tijdige evacuatie, vooral de stijgsnelheid van het water over de eerste 1,5 m 
waterdiepte, de maximale waterdiepte en de stroomsnelheid (meesleuren van slachtoffers in geval van  
snel stromend water). In de meeste dijkringen worden LIR-waarden van 1x10-5 en 1x10-6 per jaar 
gevonden. De hoogste waarden (groter dan 1x10-5 per jaar) worden gevonden in het rivierengebied. Aan 
de kust zijn de LIR-waarden lager.  
Het groepsrisico wordt meestal weergegeven met een FN-curve, waarin de overschrijdingskans (1-F) is 
uitgezet tegen het aantal slachtoffers (N). Op deze manier wordt een bundeling gekregen voor de kans 
op een gebeurtenis met meer dan respectievelijk 10, 100, 1.000 of 10.000 slachtoffers ten gevolge van 
een enkele overstroming. Als meest geschikte maat voor het beoordelen van het groepsrisico wordt de 
landelijke FN-curve gebruikt8. Uit de Deltares analyses volgt dat de kans op 10.000 slachtoffers of meer 
in Nederland rond de 1x10-4 per jaar ligt. Daarvoor zouden een groot aantal dijkringen in het 
benedenrivierengebied moeten overstromen, bijvoorbeeld dijkringdeel 14-3 samen met dijkringen 15, 
16, 17 en 20. Dit lijkt onrealistisch maar is niet ondenkbeeldig gezien de hoge correlatie tussen de 
dijkringen van dit deelsysteem. In geval van ongunstige breslocaties en mislukte evacuatie kunnen er 
meer dan 10.000 slachtoffers vallen.  
 
De FN-curve in onderstaande figuur loopt door tot nog grotere aantallen slachtoffers. De kans op een 
overstroming in het benedenrivierengebied met 100.000 slachtoffers is ongeveer 1x10-8 per jaar. Dit 
behoort bij zeer extreme omstandigheden waarbij meer slachtoffers vallen dan normaal mag worden 
verwacht, waarbij vele dijkringen overstromen en evacuatie onmogelijk blijkt. De kans is weliswaar 
enorm klein, maar niet nul.  
 

  
Figuur 9: FN-curve voor Nederland en per deelsysteem, rekening houdend met evacuatie  

(peiljaar 2040, tweede referentiesituatie)9 
 

Het vaststellen van de maximaal toelaatbare overschrijdingskans per jaar als functie van het aantal 
slachtoffers is een politieke keuze, net zoals dat het geval is voor het vaststellen van het individuele 
risico (LIR-waarden). In het geactualiseerde  waterveiligheidsbeleid moet nader worden ingegaan op 
deze keuzes. In de mkba‟s zijn evacuatiefactoren aangenomen (het percentage potentiële slachtoffers 
dat geëvacueerd kan worden) en is de kans op slachtoffers verdisconteerd door bedragen op te nemen 
voor gewonden en dodelijke slachtoffers. Het is daarnaast van groot belang om de slachtofferrisico‟s ook 
apart te beschouwen in het waterveiligheidsbeleid. Om grote groepen bewoners van bedreigde gebieden 

                                            8 De FN-curve kreeg bekendheid met het verschijnen van het RIVM rapport “Risico‟s in bedijkte termen” 
   (2004). Het door Deltares berekende groepsrisico is kleiner dan destijds berekend door het RIVM. De huidige    resultaten corresponderen ongeveer met de onderste lijn van de bandbreedte aangegeven door het RIVM. 9 De FN-curve van het hele land is de som van de FN-curves van de deelsystemen. 
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tijdig te kunnen evacueren (horizontaal en verticaal) zijn speciale voorzieningen in de 2e en 3e 
veiligheidslaag noodzakelijk. 
Uit de analyses volgt dat er dijkringen zijn waarin zowel hoge LIR-waarden als hoge groepsrisico‟s 
mogelijk zijn. Deze dijkringen verdienen bijzondere aandacht vanuit het perspectief om slachtofferrisico‟s 
zoveel mogelijk te beheersen. Het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat alleen één van beide risico-
indicatoren hoog scoort. Daarnaast zijn hoge slachtofferrisico‟s niet altijd synoniem met hoge 
economische schade. Vele jaren is het volkshuisvestingsbeleid gericht geweest op de bouw van 
woongebieden in buitengebieden waar minder industriële activiteit wordt aangetroffen. Een aantal 
dijkringgebieden in het benedenrivierengebied behoren tot de tien dijkringen met de hoogste aantallen 
potentiële slachtoffers (IJsselmonde, Pernis en Voorne-Putten), maar behoren niet tot de dijkringen waar 
de meeste economische schade mag worden verwacht. Omgekeerd hebben enkele dijkringen in het 
bovenrivierengebied (Land van Heusden/de Maaskant, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal) 
een hoge schadeverwachting met relatief geringe aantallen slachtoffers. Bij de dijkringdelen in het 
benedenrivierengebied en de kust (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Lopiker- en Krimpenerwaard 
en Zuid-Holland-Kust en het zuidwestelijk deel van Flevoland is er zowel sprake van grote aantallen 
potentiële slachtoffers als grote economische schade. 
 
Naast de verwachting van de economische schade zullen ook de potentieel hoge slachtofferrisico‟s en het 
evacueren van grote groepen mensen een rol moeten spelen bij het bepalen van de impact van een 
overstroming op ons land. De langjarige emotionele belasting die een eventuele overstroming  
teweegbrengt op de bevolking, de langjarige ontwrichting die dit kan veroorzaken (New Orleans), het 
uitvallen van kwetsbare infrastructuur die tegelijkertijd zo essentieel is bij het herstel, het (nog) niet in 
staat zijn om deze ontwrichting goed in economische termen uit te drukken, en de mogelijke impact die 
dit kan hebben op de positie van Nederland als vestigingsplaats, zijn stuk voor stuk argumenten om de 
slachtofferrisico‟s zeer serieus te wegen bij de actualisatie van het waterveiligheidsbeleid.       
 
 
7 Meerlaagsveiligheid 
 
Absolute veiligheid bestaat niet. Daarom is in het Nationaal Waterplan (2009) het begrip 
meerlaagsveiligheid in het waterbeleid geïntroduceerd. Kan er naast preventie nog iets gedaan worden 
om de gevolgen van een ramp minder ernstig te doen zijn? Het principe van meerlaagsveiligheid was 
oorspronkelijk gebaseerd op 5 lagen in de externe veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, 
repressie en nazorg)10. In het Nationaal Waterplan (2009) is dit vervolgens omgebouwd tot 3 lagen: 

o Laag 1: het voorkomen van overstromingen (preventie) als primaire pijler van het beleid, 
o Laag 2: duurzame ruimtelijke inrichting, en 
o Laag 3: rampenbeheersing op orde krijgen en houden. 

 
 

                                            10 De Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vragen aandacht voor de begripsdefinitie en wijzen 
   er op dat in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico‟s (EU-ROR) andere begrippen worden    gehanteerd. In het advies hanteert de AcW de huidige (Nederlandse) betekenis.  
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Figuur 10: Principe van meerlaagsveiligheid; geïllustreerd door Christa Jesse 

 
 
In het Nationaal Waterplan wordt het belang van preventieve maatregelen om een overstromingsramp 
zoveel mogelijk te voorkomen (laag 1) sterk aangezet als kern van het waterveiligheidsbeleid. De andere 
maatregelen (in de lagen 2 en 3) zijn in aanvulling op preventie. Het programma Ruimte voor de Rivier 
omvat projecten die primair dienen om de waterkeringen te ontlasten door het verlagen van extreme 
waterstanden en is daarom een preventief programma in de eerste veiligheidslaag. Het programma 
uitgevoerd door de Taskforce Management Overstromingen (TMO; 2008), onder verantwoordelijkheid 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is een voorbeeld uit de 3e laag van het 
meerlaagsveiligheidsbeleid.   
 
 
8 Deltadijken 
 
Er wordt tegenwoordig veel melding gemaakt van zogenaamde Deltadijken, dikke dijken, 
doorbraakbestendige dijken of overstroombare dijken. Hiermee wordt een dijk bedoeld die zo stevig en 
eventueel hoog is dat de kans op doorbreken nihil is. Overloop en golfoverslag is mogelijk omdat er niet 
voor de stabiliteit en erosiebestendigheid van het binnentalud, dikwijls één van de zwakste schakels van 
het dijklichaam, hoeft te worden gevreesd. De pompcapaciteit om het overgeslagen water weer uit te 
slaan moet dan natuurlijk voldoende zijn. Vanwege het grote ruimtebeslag van dit type dijken is op 
economische gronden een combinatie met leef-, woon- en werkfuncties vaak noodzakelijk. Een ontwerp 
voor zo‟n oplossing is gemaakt langs de Nieuwe Waterweg, bij de Westerkade in Rotterdam. 
 

  
Figuur 11: Voorbeeld van een Deltadijk oplossing in stedelijk gebied 
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In een recent rapport van Deltares11 is de toepasbaarheid van „doorbraakbestendige‟ (Delta)dijken 
verkend. Vanuit maatschappelijke kosten en baten blijkt het niet rendabel om overal Deltadijken aan te 
leggen met een faalkans die veel keer kleiner is dan volgens de huidige norm. De kosten hiervan worden 
geraamd op circa 20 miljard euro; per km dijklengte variërend tussen 6 en 10 miljoen euro; noodzakelijk 
extra ruimtebeslag in het rivierengebied ongeveer 2.000 ha. Vanuit het verminderen van 
slachtofferrisico‟s lijkt het aantrekkelijk om over een lengte van circa 200 km Deltadijken te overwegen.    
 
 
9 Systeemwerking 
 
Bij beschouwingen over een nieuw waterveiligheidsbeleid wordt vaak de term systeemwerking gebruikt. 
Dit heeft verschillende betekenissen:   

o Een dijkdoorbraak ergens langs de zuidelijke oever van de Waal kan Waalwater in de Maas doen 
belanden en daarmee langs de bedijkte Maas tot extra overstromingsdreiging leiden. Deze 
zogenaamde systeemwerking van Waal naar Maas betekent dat de economisch optimale 
beschermingsniveaus in deze gebieden inter-afhankelijk zijn en in onderlinge samenhang 
moeten worden bepaald. Dit wordt ook wel „negatieve‟ systeemwerking genoemd en is een 
aandachtspunt voor nadere uitwerking binnen het Deltaprogramma. 

o Er is een verschil in beschermingsniveau langs de Rijn in Duitsland en in Nederland. Hierdoor 
treden in Duitsland eerder overstromingen op en kent de Rijnafvoer in Nederland (Lobith) een 
fysisch maximum. Indien in Duitsland de beschermingniveaus daar worden verhoogd heeft dat 
consequenties voor het Nederlandse rivierengebied. In dat geval worden de kosten van 
maatregelen hoger en vallen de economisch optimale overstromingskansen vallen groter uit en 
dus in een lager economisch optimaal beschermingsniveau. Hetzelfde doet zich voor langs de 
Maas. Bij overstromingen in Frankrijk en België (Wallonië) wordt de situatie in Nederland ontlast. 
Maar bij hoge afvoeren moet de Maasvallei in Limburg overstromen om de veiligheid van de 
bedijkte Maas benedenstrooms te waarborgen. Dit wordt nader belicht in Bijlage A bij deze 
achtergrondnotitie.  
Deze voorbeelden van „positieve‟ systeemwerking kunnen in Nederland ook in het rivierengebied 
voorkomen en bij overstroming voor ontlasting zorgen van benedenstrooms gelegen dijkringen 
door de daling van de waterstanden aldaar. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de effecten 
van deze „positieve‟ systeemwerking voor het rivierengebied in Nederland onzeker zijn en dit 
aspect is daarom niet meegenomen in de analyse van de gevolgen van overstromingen.      

o Tenslotte kan het watersysteem ontlast worden door gebieden onder water te zetten en de 
overstromingsdreiging benedenstrooms te verminderen. Dit principe werd in januari 2012 in 
Oost Groningen toegepast om de druk op de regionale keringen te ontlasten.  

Bij het vaststellen van gedifferentieerde normen in het rivierengebied moet dit aspect goed in 
beschouwing worden genomen. 

                                            11 Verkenning Deltadijken, november 2011. 
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BIJLAGE A
    

Waterveiligheid in het Limburgse stroomgebied van de Maas 
 
De problematiek van de rivier de Maas wijkt zodanig af van het rivierengebied van Rijn, Waal en IJssel 
dat een aparte behandeling gewenst is. 
 
De Limburgse Maas was altijd een rivier zonder dijken. Het Maasdal laat voor Nederland een unieke 
situatie zien: een zich insnijdende rivier die geleidelijke grenzen kent tussen gebieden die vaak 
onderlopen en gebieden waar dat maar af en toe gebeurt. Dit in tegenstelling tot het stroomgebied van 
de Rijn waar de rivieren door dijken en kribben zijn vastgelegd met scherpe grenzen tussen hoge en lage 
overstromingsfrequenties en waar het rivierbed veelal hoog ligt ten opzichte van de omgeving. Extreme 
hoogwaters kunnen daardoor in grote gebieden ernstige, levensbedreigende problemen veroorzaken. De 
Maas daarentegen ligt juist diep ten opzichte van het omringende landschap waardoor extreme 
hoogwaters slechts in een relatief smalle zone problemen oplevert; in de Maasvallei zelf. Dit is 
schematisch weergegeven in onderstaande figuren. 

 
Schematische dwarsdoorsnede Grensmaas gebied 

 
De Grensmaas is bijzonder: tussen Maastricht en Maasbracht kronkelt de Maas over ongeveer 60 
kilometer als een snelstromende, vrijwel onbevaarbare rivier over ondiepe grindbanken door het 
Limburgse landschap. Een dergelijke niet-gereguleerde middenloop is uniek voor Europa.  
 
 

 
 

Schematische dwarsdoorsnede breed Maasdal 
 

Stroomafwaarts van Arcen verandert de Grensmaas over circa 50 kilometer, van een betrekkelijk diep 
ingesneden rivierloop met rivierterrassen langs de rechteroever, naar een rivier met een breed dal. De 
terrasranden zijn minder uitgesproken in het landschap herkenbaar. Voor de gehele Maas geldt dat de 
hoge gronden betrekkelijk dichtbij zijn en door de bevolking makkelijk bereikt kunnen worden. Vanaf 
Mook zijn de beide oevers van de Maas bedijkt. 
 
De Maas is een regenrivier met belangrijke zijrivieren in de Franse en Waalse Ardennen. Door het steile 
verhang van de zijrivieren in de Ardennen wordt de neerslag snel afgevoerd naar de Maas. Binnen een 
halve dag is dit water in Nederland. In het Nederlandse deel van de Maas verloopt de afvoer trager, 
doordat de rivier vrij breed is wanneer ze buiten haar oevers treedt en een kleiner verhang krijgt.  
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Eind 1993 bereikte de afvoer van de Maas bij Borgharen een extreme waarde van ongeveer 3.120 m3/s 
met een kans van voorkomen van 1/155 per jaar. Dit was aanleiding voor de instelling van de Commissie 
Watersnood Maas (Commissie Boertien II) met de opdracht een strategie te ontwikkelen voor een betere 
waterveiligheid in Limburg voor het onbedijkte deel van de Maas. Om de voor- en nadelen van de 
verschillende strategieën goed met elkaar te kunnen vergelijken was een referentie veiligheidsniveau 
noodzakelijk, waaraan mogelijke verbeterstrategieën tenminste moesten voldoen. Hiervoor is de norm 
1/250 per jaar aangenomen. Deze is later in 1996 in de wet verankerd. De uitverkozen strategie behelst 
in belangrijke mate de uitvoering van de Maaswerken, die naar verwachting in 2020 gereed zullen zijn, 
aangevuld met kades om over relatief korte trajecten de vereiste veiligheid van 1/250 per jaar te kunnen 
waarmaken. Deze kades vormden als het ware het sluitstuk van de gekozen strategie. Voor de bedijkte 
Maas geldt een overschrijdingsfrequentie van 1/1.250 per jaar. Dit betekent dat in Limburg de Maas 
moet blijven overstromen in het frequentiegebied tussen 1/250 en 1/1.250 per jaar, met als doel om 
benedenstrooms van Mook de veiligheid te kunnen garanderen. Zo goed als bij het overstromen van de 
Maas in de Ardennen de afvoer bij Borgharen wordt afgetopt en gelimiteerd, gebeurt ditzelfde in Limburg 
ten gunste van de bedijkte Maas.     
 
Na het verschijnen van het rapport van de Commissie Boertien II (1994) bereikte de Maas begin 1995 
opnieuw een extreme waarde. Dat was aanleiding om de kades versneld aan te leggen. Er zijn toen 
langere en hogere kades aangelegd om tot het gereedkomen van de Maaswerken een veiligheid van 1/50 
per jaar te realiseren. Als gevolg hiervan liggen er nu langs de Maas kades die de inwoners en hun 
eigendommen beschermen. De kades kunnen net als in het benedenrivierengebied overstromen of op 
ander wijze falen en moeten op eenzelfde wijze op hun gedrag getoetst worden. In de eerste 
beschouwingen van WV‟21 over de grootste verwachtingswaarde van schades en over potentiële 
slachtofferrisico‟s werden Arcen (kadegebied 65), Venlo (kadegebied 68) en Meers (kadegebied 87) 
genoemd als risicovolle gebieden. Dit was voor de AcW aanleiding om een kort onderzoek te laten 
uitvoeren naar de toename van de bebouwing in het Maasdal in de periode 1995-201112. Maasgebieden 
met de grootste toename van het bebouwd oppervlak zijn Heel (kadegebied 78; toename bebouwing 
58%), Roermond en Ohé-Laak-Stevensweerd (kadegebieden 76 en 81; toename 40%) en Geulle aan de 
Maas (kadegebied 88, toename 38%). Gemiddeld is de bebouwing in het winterbed van de Maas in circa 
15 jaar met ruim 10% toegenomen. Deze toename van de bebouwing is vergelijkbaar met de toename 
van de bebouwing over dezelfde periode in sommige diepgelegen dijkringen langs het 
benedenrivierengebied van de Rijn met dit belangrijke verschil dat de kades in Limburg geacht worden te 
overstromen bij een afvoer die groter is dan die eens in de 250 jaar voorkomt.  
 
Uit de kostenbaten analyses van Deltares (voor vier geselecteerde - en representatief geachte 
kadegebieden - van de in totaal 41 Maaskades), blijkt dat de economisch optimale kans voor 
overschrijding van deze kades varieert tussen 1/400 en 1/1.400 per jaar. Daar is dus op economische 
gronden de huidige norm van 1/250 jaar te licht. Daarbij is rekening gehouden met een evacuatiefactor 
van 75% zoals ook in het rivierengebied van de Rijn. Dit evacuatiepercentage lijkt voor de Limburgse 
situatie laag.   
 
In november 2011 is het Bestuursakkoord Maas getekend door het ministerie van Infrastructuur & Milieu, 
de provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Maas en Peelvallei. In dit 
Bestuursakkoord is overeenstemming bereikt tussen partijen over de voortgang van de Maaswerken, de 
bescherming tegen hoogwater in de Maas en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Ten aanzien van 
de waterveiligheid moet een hoogwatergolf van 3.275 m3/s vanaf 2020 veilig kunnen worden afgevoerd.     
Bij de verdere besluitvorming over een nieuwe normering waterveiligheid kunnen deze resultaten leiden 
tot een afweging om in Limburg het veiligheidsniveau plaatselijk te verhogen. Dat betekent dat die 
kadegebieden niet meer onderlopen bij afvoeren lager dan de maatgevende afvoer van 1/1.250 per jaar. 
Een deel van het bergend vermogen van de Maasvallei is dan niet meer als zodanig beschikbaar. Om 
onveilige situaties in de bedijkte Maas tegen te gaan, moet daar eventueel extra worden geïnvesteerd in 
een verhoging en versterking van de dijken. Het lijkt raadzaam om op grond van deze ontwikkelingen bij 
de verdere uitwerking van de gewenste veiligheid van de Maas de volgende aspecten in beschouwing te 
nemen: 
                                            12 Toename bebouwing Maasdal, periode 1995 – 2011, HKVLijn in water, juli 2011 
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o De gevolgen van een aanpassing van de hoogte en de lengte van de kaden voor de veiligheid 
benedenstrooms van de gebieden langs het bedijkte deel van de Maas. Het past in het huidige 
waterbeleid dat afwenteling zoveel mogelijk moet worden voorkomen. In dit geval zou dit 
betekenen dat het bergend vermogen van de Maas niet onnodig moet worden ingeperkt en dat 
bij een eventuele verhoging van het veiligheidsniveau langs de onbedijkte Maas niet alleen de 
maatschappelijke kosten en baten ter plaatse van de kadegebieden moeten worden betrokken, 
maar ook de eventuele investeringskosten benedenstrooms. 

o Indien een verdere differentiatie van de veiligheidsniveaus langs de Maas wordt overwogen, dan 
zou voor dichtbevolkte gebieden zoals bij voorbeeld Maastricht, Roermond of Venlo-Velden een 
hoger beschermingsniveau kunnen worden gehanteerd.   

 
 


