De dijk van de toekomst?
Quick scan
Doorbraakvrije dijken

Wim Silva (Rijkswaterstaat Waterdienst)
Emiel van Velzen (Deltares)
In opdracht van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water

Oktober 2008

Colofon
Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Betrokken

ARCADIS

adviesbureaus en

Deltares

kennisinstituten

HKV LIJN IN WATER
H+N+S Landschapsarchitecten
Rijkswaterstaat Waterdienst
Van der Meer Consulting B.V.

Redactie

Wim Silva (Rijkswaterstaat Waterdienst)
Emiel van Velzen (Deltares)

Redactie

Tekstbureau Met Andere Woorden

samenvatting
Grafische vormgeving

Dratex

Informatie:

Wim Silva (wim.silva@rws.nl)
Emiel van Velzen (emiel.vanvelzen@deltares.nl)

Rapport RWS

2008.052

Waterdienst

Quick scan Doorbraakvrije dijken

Rapport Deltares

Q4558.32

Datum

Oktober 2008

Doorbraakvrije dijken, een zoektocht
..............................................................................................

Kort voorafgaand aan de voorliggende quick scan ‘Doorbraakvrije dijken’ is al een
onderzoek naar dit concept uitgevoerd, nog onwetend van de verrassende resultaten
van de praktijkproeven voor golfoverslag en de belangstelling waarin dit type dijk zich
zou gaan verheugen. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Overstroombare
dijken, een eerst verkenning’ [Knoef, 2007]. De titel typeert de voorzichtige start van
het onderzoek.
Het doel van de verkenning was simpel: ontwerp een dijk waarin ook onder bovenmaatgevende omstandigheden (waterstand, golven) geen bres ontstaat. Immers, bresvorming veroorzaakt de rampzalige overstroming van een gebied waardoor slachtoffers
kunnen vallen en enorme schade ontstaat. Bij een overstroombare dijk komt er ook
water in het gebied maar dit staat in geen verhouding tot de hoeveelheid bij een dijkdoorbraak.
In [Knoef, 2007] zijn twee dijktypen uitgewerkt: een overstromingsbestendige dijk en
een overslagbestendige dijk. Alleen de naamgeving al vormde een belangrijk discussiepunt. De verkenning maakte duidelijk dat naast allerlei andere maatregelen, het
binnentalud van de dijken versterking vraagt om overslaand of overstromend water te
kunnen weerstaan. Gedacht werd daarbij aan gras op kunststofmatten tot in het uiterste geval, bij waterstanden boven de kruin, een beton- of asfaltbekleding. Dergelijke
maatregelen gaan bij integrale toepassing in ieder geval in het rivierengebied met grote,
mogelijk maatschappelijk niet aanvaardbare, nadelige gevolgen voor de cultuur-historische, landschappelijke en ecologische waarden van dijken gepaard.
Een gelukkige omstandigheid bij de start van de voorliggende quick scan was dat de
eerste resultaten van de golfoverslagproeven beschikbaar kwamen en dat voorlopige
conclusies konden worden getrokken. Dijken blijken in ‘werkelijkheid’ beduidend meer
golfoverslag te kunnen verwerken dan gedacht. In het rapport wordt hierop verder
ingegaan.
De onderzochte dijken hebben met betrekking tot het faalmechanisme golfoverslag dus
oversterkte en/of –hoogte. Een voorwaarde om deze robuustheid te kunnen benutten
is dat de dijken bij bovenmaatgevende omstandigheden niet door andere mechanismen
falen: mechanismen als erosie van de buitenbekleding, macroinstabiliteit én opbarsten
en piping. Deze mechanismen worden vooral onderdrukt door de dijken meer breedte
te geven. Deze constatering gaf de doorslag om in de quick scan de aanpassingen van
het ontwerp eerst in het verbreden van de dijk te zoeken. Mocht deze strategie geen
bevredigende oplossing opleveren, dan zou alsnog naar de gangbare techniek van het
verhogen van dijken kunnen worden overgestapt.
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Een tweede, specifiek voor het rivierengebied geldende overweging voor de strategie
‘dijkverbreding’ is dat de afvoer van Rijn en Maas aan een maximum is gebonden.
Immers, door overstromingen in het stroomgebied worden extreem hoge afvoergolven
afgetopt alvorens Nederland wordt bereikt. De consequentie van dit maximum is dat,
zeker voor de Rijntakken en mogelijk in wat mindere mate voor de bedijkte Maas,
waterstanden boven de kruin niet kunnen optreden. Ook daarom ligt het voor de hand
om bij het maken van sterkere dijken eerst de ontwerpbreedte in beschouwing te
nemen.
De quick scan maakt volgens bovenstaande redeneerlijn inzichtelijk welke en hoe grote
stappen gezet moeten worden om van een huidige dijk naar een doorbraakvrije dijk te
komen. Het predikaat doorbraakvrij betekent overigens niet dat de kans op een overstroming volledig is uitgesloten, wel dat de kans op falen zoals ook bij veel andere
civiel-technische constructies tot praktisch nul wordt teruggebracht.
Tot slot, dank aan de werkgroepen Rivieren en Veiligheid van het Expertise Netwerk
Waterveiligheid (ENW) die ons tijdens de zoektocht nog eens nadrukkelijk aan het
denken zette.
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Voor u ligt de quick scan ‘Doorbraakvrije dijken’ die in opdracht van het Directoraatgeneraal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgevoerd. Meer
uitgebreide en inhoudelijke informatie is te vinden in de rapporten en memo’s die in
deze studie zijn verschenen. Zie daarvoor het overzicht achter in het rapport en de
bijgevoegde CD.
De quick scan ‘Doorbraakvrije dijken’ is door een werkgroep uitgevoerd. Grote dank
gaat uit naar de leden hiervan die met volle inzet en betrokkenheid het onderwerp
hebben opgepakt.
• Bas de Bruijn met zijn praktisch onmisbare (< 1/1250 per jaar) praktijkervaring met
rivieren
• Ben van den Reek (provincie Noord-Brabant) die het onderwerp op de beleidsagenda zette
• Ed Calle (Deltares), stabiele factor bij dijken
• Emiel van Velzen (Deltares), projectleider voor Deltares die de uitbestedingen aanstuurde en de complexe materie tot de essentie terugbracht
• Frank Alberts (Rijkswaterstaat Waterdienst) met zijn ruimtelijke bijdrage
• Han Knoef (Deltares) die doorbraakvrije dijken ontwierp
• Hans Niemeijer (ARCADIS) met kennis van (kosten van) dijken
• Marieke Molder (H+N+S Landschapsarchitecten) die de landschappelijke gevolgen
en inpasbaarheid in beeld bracht
• Jan Stijnen (HKV LIJN IN WATER), verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van het
waterbezwaar
• Jarl Kind (Rijkswaterstaat Waterdienst) die met kentallen van kosten en baten weet
om te gaan
• Jentsje van der Meer (Van der Meer Consulting B.V.), de man achter de golfoverslagproeven die zijn vakgenoten bereid vond in korte tijd, voor de quick scan
richtinggevende, conclusies te trekken en die doorbraakvrije zee- en meerdijken
ontwierp
• Robert Slomp (Rijkswaterstaat Waterdienst) met zijn allround kennis van het Nederlandse watersysteem
De werkgroep hoopt met deze quick scan een waardevolle bijdrage aan de discussie
over de waterveiligheid van Nederland te leveren.

Wim Silva (projectleider voor Rijkswaterstaat Waterdienst)
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..............................................................................................

Er bestaat een kleine kans dat de Nederlandse dijken doorbreken. Als dat gebeurt,
zullen de gevolgen catastrofaal zijn. Daarom vindt in het kader van het nieuwe waterveiligheidsbeleid onder meer onderzoek plaats naar betere preventie en betere organisatie van de rampenbestrijding. De laatste tijd is ook belangstelling ontstaan voor een
geheel andere aanpak: de dijken zo sterk maken dat de kans op een doorbraak
verwaarloosbaar klein wordt. In een ‘quick scan’ is verkend of doorbraakvrije dijken in
Nederland haalbaar en betaalbaar zijn.

Aanleiding en doel
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteert eind dit jaar in het ontwerp
Nationaal Waterplan de hoofdlijnen van het waterveiligheidsbeleid voor de 21e eeuw.
Eén van de vragen die voorligt is of de veiligheidsnormen aanpassing behoeven. Een
andere vraag is hoe de gevolgen van een ramp te beperken zijn. Als onderdeel van
deze discussie hebben verschillende partijen de vraag gesteld of het mogelijk is een dijk
te maken die praktisch niet kan doorbreken, zodat een catastrofale overstroming is uitgesloten. Zo’n doorbraakvrije dijk neemt weliswaar meer ruimte in beslag en kost meer
geld, maar daartegenover staat een groot voordeel: de dreiging van een overstromingsramp met enorme schade, slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting valt weg.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gevraagd inzichtelijk te maken of het
concept van doorbraakvrije dijken realistisch is: welke aanpassingen vereist het doorbraakvrij maken van onze dijken, hoeveel ruimte is daarvoor nodig en hoe hoog zijn de
kosten? Deze vragen zijn op hoofdlijnen beantwoord via deze quick scan.

Doorbraakvrije dijken en waterveiligheidsbeleid
Kiezen voor doorbraakvrije dijken beïnvloedt de koers van het waterveiligheidsbeleid.
Discussies over normverhoging, normdifferentiatie, compartimentering en rampenbestrijding komen in een ander daglicht te staan als de dijken doorbraakvrij worden.
Deze quick scan beperkt zich, zoals gezegd, tot het ruimtebeslag en de kosten van
doorbraakvrije dijken; de uiteindelijke afweging vereist inzicht in alle consequenties
voor het waterveiligheidsbeleid.

Afbakening
De quick scan is toegespitst op (categorie A) dijken die direct bescherming bieden
tegen een overstroming vanuit de zee, het IJsselmeer, het Markermeer en de grote
rivieren. Duinen, Maaskaden en kunstwerken zijn vanwege hun specifieke karakter
buiten beschouwing gelaten. In een latere fase verdienen deze waterkeringen nadere
aandacht. In de verkenning is ook geen rekening gehouden met de aanwezigheid van
kabels en leidingen in dijken.
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Uitgangssituatie
Uitgangssituatie voor de quick scan is de toestand van de dijken rond 2015 wanneer
volgens planning alle dijken op orde zijn. De maatregelen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het project Zeeweringen, de Planologische Kernbeslissing Ruimte
voor de Rivier, het project Maaswerken en het programma Zwakke Schakels zijn dan
uitgevoerd.

Eisen aan een doorbraakvrije dijk
Het begrip doorbraakvrij kan verschillende beelden oproepen. In de quick scan is onder
doorbraakvrij verstaan dat de kans op falen honderd keer zo klein is als volgens de huidige norm. Voor een zeedijk langs de Hollandse kust bijvoorbeeld geldt nu een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. Aangenomen is dat voor een
doorbraakvrije dijk op deze plaats een gemiddelde doorbraakkans van 1/1.000.000
ofwel 0,0001% per jaar zal gelden. Langs de bovenrivieren is de overschrijdingskans nu
1/1250; voor doorbraakvrije dijken is hier een gemiddelde doorbraakkans van
1/125.000 ofwel 0,0008% aangenomen. Deze doorbraakkansen hebben dezelfde orde
van grootte als de geaccepteerde faalkans van een kerncentrale.
De doorbraakvrije dijk moet aan deze ‘norm’ voor doorbraakvrij voldoen, rekening
houdend met alle faalmechanismen die een doorbraak kunnen veroorzaken. Als uitgangspunt is echter gekozen dat bij extreme omstandigheden wel golven over de dijk
mogen slaan die enige wateroverlast veroorzaken. De schade die daardoor optreedt
staat in geen verhouding tot de schade bij een overstromingsramp door een dijkdoorbraak. Met dit uitgangspunt zijn dijkverhogingen over grote trajecten te voorkomen.
De overslaande golven belasten wel de bekleding en het binnentalud van de dijken. Op
grond van voorlopige resultaten van experimenten is aangenomen dat doorbraakvrije
dijken langs de zee, estuaria en grote meren bestand moeten zijn tegen een golfoverslagdebiet van 30 liter per seconde per strekkende meter. Dat vereist een sterke
(gras)bekleding en een talud dat flauwer of gelijk aan 1:3 is. In het rivierengebied zijn
de golven minder hoog. Aangenomen is dat doorbraakvrije rivierdijken bestand moeten
zijn tegen een overslagdebiet van 10 liter per seconde per meter, bij een binnentalud
van 1:3 of flauwer. Deze aannamen werken sterk door in de conclusies van de quick
scan en verdienen bij vervolgstudies een betere onderbouwing.

Benodigde aanpassingen aan bestaande dijken
Onderzocht is welke faalmechanismen bestreden moeten worden om de dijken doorbraakvrij te maken. De kritieke faalmechanismen verschillen per gebied. Daarom is
onderscheid gemaakt in dijken langs zee, estuaria, grote meren, benedenrivieren en
bovenrivieren. Voor ieder gebied is op hoofdlijnen geanalyseerd welke maatregelen per
faalmechanisme nodig zijn om de kans op falen honderd keer zo klein te maken.
Langs de zee, de grote meren en in mindere mate de estuaria voldoen de binnentaluds
veelal aan de norm voor doorbraakvrije dijken. Dijken die recent versterkt zijn, kunnen
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het aangenomen kritieke overslagdebiet nu al weerstaan als het talud tenminste niet te
steil is. De benodigde aanpassingen bestaan hier uit het versterken van de bekleding
van het buitentalud. In het rivierengebied zijn de maatgevende faalmechanismen golfoverslag, instabiliteit van het binnentalud en piping. Om stabiliteitsverlies door verzadiging te voorkomen moet een aanzienlijk deel van de rivierdijken een flauwer
binnentalud met een goede grasmat of sterke binnenbekleding krijgen. Instabiliteit en
piping zijn te bestrijden door het aanbrengen van binnenbermen. De (extra) breedte
van die bermen varieert van 2 tot 20 meter, de hoogte van 0,75 tot 3 meter. Waar binnendijkse maatregelen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege bebouwing, kunnen
andere aanpassingen zoals buitendijkse verbredingen of damwanden uitkomst bieden
watersysteem

bekleden
dijklengte verflauwen
verzwaren
dijkverhoging aanleg berm
binnentalud
(km)
binnentalud buitenbekleding
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

damwand
(%)

Noordzee, Waddenzee

330

10

50

-

-

-

-

estuaria

310

10

50

40

-

-

-

meren

460

10

50

-

-

-

-

benedenrivierengebied

590

25

-

-

100/10*

30

20

bovenrivierengebied

810

40

-

-

100/25*

25

15

* stabiliteit/piping
Indicatie maatregelen voor doorbraakvrije dijken (percentage van dijklengte)

Klimaatbestendig
In de loop van de tijd verandert het klimaat: de zeespiegel gaat sneller stijgen en de
rivierafvoer neemt toe. Dat vereist ingrepen om de dijken op termijn doorbraakvrij te
houden. Aangenomen is dat dijken langs de zee, estuaria en grote meren een halve
meter extra hoogte moeten hebben om gedurende 50 jaar berekend te zijn op zeespiegelstijging. In het bovenrivierengebied stelt klimaatverandering geen extra eisen aan
doorbraakvrije dijken. Conform het huidige beleid worden eventuele waterstandsverhogingen gecompenseerd door meer ruimte in het rivierbed te creëren. De afvoer van de
Rijn is bovendien gebonden aan een fysisch maximum door omstandigheden in Duitsland. De waterstanden op de Rijntakken kunnen hierdoor niet boven de kruin van de
dijken uitstijgen.

Landschap
Dijken vormen een belangrijk onderdeel van het landschap. Aanpassingen aan dijken
moeten daarom kritisch beoordeeld worden. De historische IJsselmeerdijken en veel
rivierdijken hebben een karakteristiek steil en soms hol profiel. Het verflauwen van het
talud en het aanbrengen van harde bekledingen geeft een ander landschapsbeeld. Dat
vereist extra aandacht bij het inpassen. In het rivierengebied zijn ook andere oplossingen mogelijk, zoals versterkingen aan de rivierzijde of damwanden. De benodigde
aanpassingen aan zeedijken zijn beperkter en sluiten beter aan bij het huidige landschapsbeeld. Belangrijk is wel dat de top van deze dijken groen blijft.
Langs een aantal dijktrajecten is plaats voor veel bredere ‘superdijken’, die niet alleen
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doorbraakvrij zijn maar ook ruimte bieden voor bebouwing. Het verdient aanbeveling
deze kansen te benutten bij plannen voor stadsuitbreiding.

Kosten
Het kost in totaal circa 6,5 miljard euro om alle dijken langs de zee, de estuaria, de
grote meren en de grote rivieren in één programma doorbraakvrij te maken. Moeten
deze dijken bovendien klimaatbestendig worden, dan is een kleine 5 miljard euro extra
nodig. Overigens zijn ook kosten verbonden aan het klimaatbestendig maken van nietdoorbraakvrije dijken. Aanzienlijke besparingen zijn te bereiken door het doorbraakvrij
en klimaatbestendig maken te combineren met het op orde brengen van de dijken volgens de Hoogwaterbeschermingsprogramma’s. In het bovenrivierengebied levert dit
nauwelijks besparing op omdat daar voornamelijk rivierverruiming plaatsvindt.
In een kosten-batenanalyse is berekend welke investeringen in waterkeringen nog juist
opwegen tegen de economische baten. Het doorbraakvrij maken van de rivier- en
meerdijken is economisch rendabel: de kosten zijn lager of ongeveer gelijk aan het
maximale investeringsbedrag. Langs de kust en in de estuaria zijn de kosten hoger.
Toch kunnen doorbraakvrije dijken ook daar aantrekkelijk zijn: juist in die gebieden is de
kans op veel slachtoffers bij een overstroming groot en de meerkosten voor het doorbraakvrij maken zijn relatief gering.
watersysteem

dijklengte
(km)

maximaal
kosten
(miljoen €/km) investeringsbedrag
(miljoen €/km)
zonder* met* zonder* met*
kosten
(miljoen €)

Noordzee, Waddenzee

330

1100

220

3,3

0,7

0,3

estuaria

310

1220

240

3,9

0,8

0,5

meren

460

530

110

1,1

0,25

0,3

benedenrivierengebied

590

1940

n.v.t.

3,3

n.v.t.

3,9

bovenrivierengebied

810

1570

n.v.t.

1,9

n.v.t.

1,8

* zonder/met meekoppelen met Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
Indicatie kosten en maximaal investeringsbedrag voor doorbraakvrije dijken

Conclusies
De huidige dijken zijn met relatief beperkte aanpassingen doorbraakvrij te maken. De
benodigde maatregelen bestaan uit het verflauwen van binnentaluds tot een helling
van 1:3, het zorgen voor een goede grasbekleding en het aanbrengen van bermen van
maximaal twintig meter breed (met name binnendijks). Specifiek langs de kust, meren
en estuaria zijn sterkere bekledingen op het buitentalud nodig. Het ruimtebeslag is hiermee relatief beperkt. Ook economisch gezien is het doorbraakvrij maken van dijken een
realistische optie. In het rivierengebied en langs het IJsselmeer wegen de kosten op
tegen de economische baten. Langs de zee zijn de kosten iets hoger dan de economische baten, maar het wegvallen van de kans op grote aantallen slachtoffers kan deze
meerkosten acceptabel maken.
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De voorgestelde doorbraakvrije dijken langs de zee zijn goed in te passen in het landschap. In het rivierengebied en bij historische IJsselmeerdijken kunnen binnendijkse
aanpassingen lastiger inpasbaar zijn. In de afgelopen jaren is in het rivierengebied
gebleken dat met voldoende aandacht goede oplossingen gevonden worden. Buitendijkse aanpassingen kunnen eventueel een alternatief zijn.
‘Superdijken’ van honderd meter breed zijn niet nodig om de kans op een overstroming
vrijwel tot nul te reduceren. Dergelijke dijken kunnen voor andere functies wel aantrekkelijk zijn. Op verscheidene plaatsen is hiervoor nog ruimte beschikbaar.
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Doorbraakvrije dijk, niet nieuw
Edelman (Rijkswaterstaat) hield al in december 1954 een pleidooi voor doorbraakvrije zeedijken: ‘een dijk,
welke onder alle omstandigheden als waterkering of overlaat in stand blijft’. Belangrijkste kenmerken zijn een
binnentalud 1:3 en een goede grasmat. Een steiler talud werd gezien als een van de hoofdoorzaak van het
falen van de zeedijken tijdens de stormvloed van 1 februari 1953. In de bij de notitie gevoegde opmerkingen
ondersteunt Wemelsfelder (Rijkswaterstaat) het pleidooi van Edelman maar vraagt hij meer aandacht voor de
hoogte van de dijk.

In publicaties en media circuleren veel namen voor
het concept. In de quick scan is gekozen voor ‘doorbraakvrije dijk’, in de wetenschap dat de kans op
een doorbraak nooit volledig valt uit te sluiten
(doorbraakbestendige dijk). Een dijk die keert tot de
kruin is uitsluitend voor rivieren relevant maar kan
falen door golfoverslag. Een overslagbestendige
zee- en meerdijk kan breken door de golfklappen
op het buitentalud, een overslagbestendige rivierdijk door stabiliteitsverlies bij bovenmaatgevende
waterstanden. Bij een doorbraakvrije dijk kan wateroverlast achter de dijk optreden maar overstroomt
het achterland niet zoals een overstroombare dijk
suggereert. Tot slot, een klimaatdijk lijkt zich enkel
te richten op klimaatverandering terwijl een door-

Het concept in de quick scan is de doorbraakvrije

braakvrije dijk ook op de huidige situatie van toe-

dijk met een vanuit technisch oogpunt benodigd

passing kan zijn.

ruimtebeslag. Een (super)brede dijk, ook wel klimaatdijk genoemd, is vanuit technisch oogpunt niet
nodig om het predikaat doorbraakvrij te krijgen
maar kan voor de ruimtelijke inrichting perspectieven bieden.

huidige dijk
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doorbraakvrije dijk

(super)brede dijk

Quick scan
..............................................................................................

Achtergrond
Momenteel loopt bij het Directoraat-Generaal Water (DG Water) van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat het project Waterveiligheid 21e eeuw (WV21). Vraag is of
het huidige waterveiligheidsbeleid aan actualisering en modernisering toe is. Immers, de
basis voor dat beleid dateert uit het midden van de vorige eeuw toen de Deltacommissie, na de stormvloed van 1953, veiligheidsnormen voor de dijken langs de kust en
estuaria heeft voorgesteld. De normen voor de andere watersystemen in Nederland zijn
min of meer hiervan afgeleid. Sindsdien is er veel veranderd. Bevolking en economie
zijn gegroeid, dijken zijn versterkt én dammen en stormvloedkeringen zijn aangelegd.
Bovendien is de kennis over bijvoorbeeld het falen van dijken en de gevolgen van overstromingen toegenomen.
In het synthesedocument van juni 2008 wordt over de voortgang van het project
Waterveiligheid 21e eeuw gerapporteerd [min. V&W, 2008]. Een belangrijke constatering is dat naast het voorkómen van een overstroming de beperking van gevolgen
(slachtoffers, schade) en een goed georganiseerde rampenbeheersing voorwaarden zijn
om een duurzaam bewoonbaar en veilig Nederland te realiseren: waterveiligheidsbeleid
in drie lagen. Het voorkomen van overstromingen (preventie) is de eerste en belangrijkste laag. De twee en derde laag zijn nodig omdat een overstroming niet kan worden
uitgesloten.
Modernisering van het preventiebeleid richt zich behalve op de veiligheidsnormering
(type en hoogte) onder meer op het ontwikkelen en introduceren van nieuwe dijkconcepten. Recent zijn veel ideeën naar voren gebracht waarmee de kans op een overstroming, de gevolgen daarvan en/of de kosten van dijken kunnen worden gereduceerd. In
het synthesedocument worden als voorbeelden brede dijken, het toepassen van dijkdeuvels en het monitoren van de toestand van dijken genoemd. Ook wordt aandacht
besteed aan het concept van doorbraakvrije dijken dat zich sinds kort in een grote belangstelling en levendige discussie kan verheugen. In het synthesedocument wordt vermeld dat een quick scan naar de haalbaarheid van doorbraakvrije dijken in uitvoering is.
Het voorliggende rapport brengt verslag uit van de bevindingen van de quick scan. Het
rapport is een bouwsteen in de discussie die uiteindelijk tot een geactualiseerd en toekomstgericht waterveiligheidsbeleid moet leiden. Zoals in het synthesedocument aangegeven, spelen nog allerlei ontwikkelingen een rol en moeten nog veel afwegingen
worden gemaakt. Om die discussie te faciliteren worden hier niet alleen de technische
en financiële kanten van het concept ‘doorbraakvrije dijk’ toegelicht maar wordt ook,
zij het kort, ingegaan op de relatie met enkele beleidskeuzes die in het syntheserapport
zijn geformuleerd.
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Wet op de Waterkering (artikel 3.1)
"… voor elk dijkringgebied (is) de veiligheidsnorm aangegeven als 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."

Dijkring
Een dijkring is een aaneengesloten ring van waterkeringen en hoge gronden. Het gebied dat door de dijkring
beschermd wordt, is het dijkringgebied. In 2005 is de Wet op de Waterkering gewijzigd waarbij langs de Maas
ten zuiden van Nijmegen 42 nieuwe dijkringgebieden zijn aangewezen. In totaal zijn nu 95 dijkringgebieden in
de wet vastgelegd. Een dijkring is opgebouwd uit dijkvakken met elk een lengte van enkele honderden tot
duizenden meters. De sterkte-eigenschappen en hydraulische belasting zijn per dijkvak min of meer gelijk.
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Concept
De kans op een overstroming in Nederland door storm of hoge rivierafvoeren is klein,
maar als het mis gaat zijn de gevolgen - in termen van slachtoffers en economische
schade - zeer groot. Oorzaak is dat een overstroming gepaard gaat met een dijkdoorbraak waardoor in korte tijd het achterliggende land onder water komt te staan. De
doorbraakvrije dijk richt zich op het voorkomen van die doorbraak en de daarmee
samenhangende gevolgen. In de quick scan wordt onderzocht in hoeverre hiervoor
vanuit technisch oogpunt de breedte van de dijk moet worden aangepast. Andere overwegingen om de dijk te verbreden, bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken,
blijven buiten beschouwing. Ook blijft dijkverhoging achterwege tenzij zonder deze
maatregel het beoogde doel niet kan worden bereikt.
‘Doorbraakvrij’ is in de quick scan gedefinieerd als een overstromingskans die praktisch
nul is: immers, het doel is een dijkdoorbraak uit te sluiten. Dit is rekenkundig geïnterpreteerd als minimaal een factor 100 kleiner dan de huidige veiligheidsnorm. Twee
voorbeelden. Van een zeedijk langs Noord- en Zuid-Holland en een rivierdijk in het
bovenrivierengebied is de huidige veiligheidsnorm, uitgedrukt in gemiddelde overschrijdingskans van de waterstand, respectievelijk 1/10.000 en 1/1250 per jaar. Hiermee
correspondeert voor een doorbraakvrije dijk een gemiddelde overstromingskans van
respectievelijk 1/1.000.000 (0,0001%) en 1/125.000 (0,0008%) per jaar. De kans ligt
daarmee in dezelfde orde van grootte als de geaccepteerde faalkans van een kerncentrale (gemiddeld 1/1.000.000 per jaar).
Bij een doorbraakvrije dijk ontstaat onder bovenmaatgevende omstandigheden geen
bres: wel kunnen golven over de dijk heen slaan en/of kan een beperkte hoeveelheid
water over de dijk stromen. Daardoor worden ook de gevolgen – in termen van slachtoffers, schade en getroffenen - bij een doorbraakvrije dijk tot praktisch nul gereduceerd: de gevolgen hebben meer het karakter van wateroverlast.
Belangrijk kenmerk van doorbraakvrije dijken is dus dat zowel de kans als gevolgen, en
dus ook het (rest)risico, worden geminimaliseerd. Belangrijke overweging bij het
concept kan zijn dat door het grote aantal potentiële slachtoffers, de grote potentiële
economische schade, de grote maatschappelijke ontwrichting en de internationale
imagoschade, kortom door de buitengewone kwetsbaarheid, een overstroming in
Nederland niet aanvaardbaar is.
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Doorbraakvrije dijk, positionering in Waterveiligheid 21e eeuw
Er is een scala aan maatregelen en uiteindelijk strategieën (door het combineren van die
maatregelen) om het overstromingsrisico te beperken: maatregelen op technisch, ruimtelijk en organisatorische vlak. De keuze voor een strategie is een politieke en maatschappelijke afweging waarin veel aspecten een rol spelen en rekening wordt
gehouden met de specifieke eigenschappen van verschillende gebieden in Nederland.
Hierop vooruitlopend zijn in het synthesedocument Waterveiligheid 21e eeuw beleidskeuzes geformuleerd die de komende tijd onderwerp van verdere verdieping en overleg
zullen zijn. Enkele beleidskeuzes zijn uitgelicht en worden hieronder in samenhang met
het concept van de doorbraakvrije dijk kort besproken [Van den Reek, 2008].
Meerlaagsveiligheid
Voorgesteld wordt om bij het waterveiligheidsbeleid van drie lagen uit te gaan. De eerste en belangrijkste laag is preventie: het voorkomen van een overstroming is en blijft
de hoogste prioriteit. De tweede en derde laag hebben betrekking op de gevolgen
(slachtoffers en schade) mocht het onverhoopt toch tot een overstroming komen,
namelijk door waterveiligheid een plaats in de afweging bij ruimtelijke ontwikkeling te
geven en door een goed georganiseerde rampenbeheersing. Het synthesedocument
geeft aan dat per gebied een economische afweging gemaakt zal worden hoe groot de
inzet op preventie zal zijn en welk restrisico acceptabel is. De kanttekening wordt daarbij gemaakt dat economische studies zonder uitzondering tot de conclusie komen dat
investeren in preventie meestal (veel) doelmatiger is dan in alternatieve (gevolgbeperkende) strategieën.
De wisselwerking tussen de lagen ligt voor de hand: naarmate met preventieve maatregelen de kans op overstroming en dus het restrisico verder afnemen, is er minder aanleiding om in gevolgbeperkende maatregelen te investeren. Met een doorbraakvrije dijk
wordt tot het uiterste gegaan en wordt beoogd de kans op overstroming en het risico
tot praktisch nul te reduceren.
Welk restrisico bij de inzet op preventie nog acceptabel is, zal (vooral) een economische
afweging moeten uitwijzen. Elementen die daarbij een rol spelen zijn onder meer aantal
slachtoffers, economische schade, toekomstige ontwikkelingen daarin en in het klimaat,
en de kosten van verschillende typen maatregelen als dijkverhoging en eventueel doorbraakvrije dijken.
Normtype
Hier gaat het over een mogelijke overstap naar veiligheidsnormering gebaseerd op
overstromingskans. De huidige norm wordt uitgedrukt in een overschrijdingskans van
een waterstand met bijbehorende golven die de dijk veilig moet kunnen keren en geeft
daarmee onvoldoende de ‘werkelijke’ kans op een overstroming weer. Bij een overstromingskans kan explicieter met de verschillende faalmechanismen van een dijk rekening
worden gehouden. De werking van dijken is en wordt uitvoerig onderzocht in het
project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) [min. V&W, 2005].
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In het geval van doorbraakvrije dijken wordt de overstromingskans tot praktisch nul
teruggebracht en is er in die zin minder aanleiding naar een ander normtype over te
gaan. Daar staat tegenover dat kennis van de faalmechanismen van dijken onontbeerlijk is voor het welslagen van dit concept. Immers, om een dijk doorbraakvrij te maken
moet de dijk zodanig worden aangepast dat faalmechanismen geen ‘kans van slagen’
krijgen.
Normhoogte
Vraag is of de groei van bevolking en economie aanleiding geeft de huidige normering
scherper te stellen. Volgens een kengetallen kosten-batenanalyse (kkba) lijkt dat voor
enkele dijkringgebieden of delen daarvan het geval te zijn. Daarbij is voor de schatting
van de kosten van dijkverhoging uitgegaan. In 2010 is een uitgebreide maatschappelijke kosten-batenanalyse voorzien die uitsluitsel over nieuwe normhoogten moet
geven. Daarbij wordt het slachtofferrisico meer expliciet in beeld gebracht. Dat kan in
scherpere normen resulteren dan enkel op basis van economische overwegingen verantwoord is.
Net zoals voor dijkverhoging kan ook voor doorbraakvrije dijken een maatschappelijke
kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Belangrijk punt is dat nu niet de verhoging
van de dijk maar vooral de versterking van de dijk in de breedte en eventueel van de
taludbekleding tot reductie van het risico leidt. Vergelijking met de kosten resulteert,
met onderscheid naar de dijkringgebieden, in een optimaal ontwerp voor een doorbraakvrije dijk met bijbehorende overstromingskans (normhoogte). Het ligt voor de
hand ook hier speciale aandacht aan de invloed van het slachtofferrisico te besteden.
In de quick scan is, om de gedachten te bepalen en te kunnen rekenen, van een doorbraakvrije dijk uitgegaan waarvan de overstromingskans een factor 100 kleiner is dan
de huidige veiligheidsnorm.
Momenteel zijn er in Nederland vijf clusters van dijkringgebieden waarvoor eenzelfde
veiligheidsnorm wordt gehanteerd. Deze clusterindeling is gebaseerd op verschillen in
economische schade, inwoners en type bedreiging (storm, rivier, combinatie). De norm
varieert tussen 1/250 per jaar voor dijkringen langs de Maas in Limburg tot 1/10.000
per jaar voor dijkringen langs de kust in Noord- en Zuid-Holland. Voor doorbraakvrije
dijken zou bij deze ruimtelijke indeling in normhoogte kunnen worden aangesloten.
Verdere differentiatie, zowel in ruimtelijke zin als in normhoogte, is mogelijk. Gewaakt
moet worden dat een nauwkeurigheid of maakbaarheid wordt gesuggereerd die in
‘werkelijkheid’ niet haalbaar is.
In het synthesedocument Waterveiligheid 21e eeuw wordt een aantal deels nieuwe
maatregelen genoemd waarmee het overstromingsrisico kan worden beperkt. Zo wordt
behalve op gangbare technieken als dijkverhoging en +rivierverruiming waarmee de
kans op een overstroming wordt gereduceerd, ook ingegaan op compartimentering die
op beperking van de gevolgen inspeelt.
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Het verschil tussen deze maatregelen en de doorbraakvrije dijk laat zich goed illustreren
aan de hand van het verloop van de schade bij afnemende kans. Zie de principeschetsen op de bladzijde hiernaast. We gaan in dit geval uit van een doorbraakvrije
rivierdijk die door aanpassing van de bekleding van het binnentalud bestand is tegen
overstromend water.
(1) Dijkverhoging
Bij een dijkdoorbraak neemt de schade in het aangrenzende gebied eerst in een snel
tempo toe om vervolgens bij verder stijgende waterstanden langzaam af te vlakken
totdat nauwelijks meer van een toename sprake is. Het gebied is dan volgestroomd.
Na dijkverhoging voltrekt zich precies hetzelfde proces, alleen bij een kleinere kans.
Rivierverruiming onderscheidt zich enkel van dijkverhoging door een wat lagere maximale schade en is niet in de schets opgenomen.
(2) Compartimentering
Het gebied is onderverdeeld in twee compartimenten. Bij een dijkdoorbraak speelt zich
in het aangrenzende compartiment hetzelfde proces af als bij (1), met het verschil dat
de overstroming en dus ook de schade nu beperkt blijven tot dit compartiment. Na het
eventueel breken van de compartimenteringsdijk herhaalt het proces zich in het tweede
compartiment.
(3) Doorbraakvrije dijk
Bij stijgende waterstand ontstaat geen bres. Door wind kunnen golven over de dijk
slaan die in het aangrenzende gebied wateroverlast en dus wat schade veroorzaken.
Bij verder stijgende waterstand loopt geleidelijk steeds meer water over de dijk en krijgt
het gebied steeds meer met overstroming in plaats van wateroverlast van doen. Daardoor neemt ook de schade geleidelijk toe. Uiteindelijk wordt net zoals bij (1) en (2)
maar wel geleidelijker en bij een veel kleinere kans de maximale schade bereikt.
(4) Dijkverhoging en aan maximum gebonden rivierwaterstand
Specifiek voor dijken langs rivieren kan gelden dat de te keren waterstand door bovenstroomse overstromingen aan een maximum is gebonden. Het verloop van de schade
wordt hierdoor niet beïnvloed, wel is de kans op een dijkdoorbraak en schade in vergelijking met (1) wat kleiner. Ook nu neemt die kans bij (eenzelfde) dijkverhoging af,
echter meer dan bij (1) zonder maximale waterstand.
(5) Compartimentering en aan maximum gebonden rivierwaterstand
De kans dat schade door een dijkdoorbraak ontstaat is wederom wat kleiner dan in de
situatie zonder maximale waterstand. Doordat verdere stijging van de waterstand is
begrensd, blijft overstroming van het tweede compartiment nu achterwege en ontstaat
er dus hier ook geen schade.
(6) Doorbraakvrije dijk en aan maximum gebonden rivierwaterstand
Ook nu kan golfoverslag in het aangrenzende gebied enige schade door wateroverlast
veroorzaken. Waterbezwaar en schade blijven evenwel beperkt omdat de waterstand
niet of nauwelijks hoger dan de kruin komt te liggen.
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Aanpak en afbakening
De quick scan ‘Doorbraakvrije dijken’ is uitgevoerd op basis van beschikbare basisinformatie in het project WV21 en naar de stand van de kennis over bijvoorbeeld faalmechanismen van dijken. De basisinformatie betreft onder meer dijk(over)hoogte, kansen,
gevolgen en kosten van dijkversterking. Momenteel wordt in WV21 in samenhang met
het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) de kwaliteit van deze basisinformatie
verbeterd.
Om een indruk te krijgen van het ruimtebeslag, de kosten en effecten zijn met onder
meer modellen van VNK verkennende analyses naar het ontwerp van doorbraakvrije
dijken uitgevoerd. Daarbij zijn enkele karakteristieke dijkvakken met onderscheid naar
watersysteem (Noordzee, meren, bovenrivieren, ..) in beschouwing genomen.
De quick scan richt zich uitsluitend op primaire waterkeringen van categorie A, met een
totale lengte van ongeveer 2500 km in Nederland. Dat zijn de dijken die de dijkringgebieden omsluiten en veiligheid aan de dreigingen van de watersystemen bieden.
Geen aandacht is besteed aan keringen van de categorie B (keringen die waterkeringen
van categorie A of C verbinden zoals de Afsluitdijk) en C (keringen die indirect tegen de
dreiging van watersystemen beschermen zoals de Diefdijk): het gaat hier om een lengte
van respectievelijk ongeveer 150 en 700 km. Evenmin zijn de kunstwerken, duinen en
Maaskaden in beschouwing genomen. Aanvullend onderzoek is hier gewenst. Bij kust
en duinen spelen de zandsuppleties op en voor het strand een belangrijke rol. Categorie
C keringen verliezen in grote lijnen hun functie bij een succesvolle introductie van doorbraakvrije dijken. Kunstwerken zullen een zwaardere uitvoering moeten krijgen: complicerende factor is dat niet alleen het ontwerp maar ook het menselijk handelen tot falen
en uiteindelijk tot een overstroming kan leiden.
De uitkomsten van de quick scan zijn gegeven het karakter van het onderzoek indicatief maar bieden voldoende houvast om een oriënterende discussie over de kansrijkheid
van doorbraakvrije dijken te voeren.
Een zeer gelukkige omstandigheid was dat kort voorafgaand aan de start van de quick
scan resultaten van golfoverslagproeven beschikbaar kwamen. Deze proeven zijn in
2007 en 2008 uitgevoerd in het project Combined functions in Coastal defence zones
(ComCoast) en het programma Sterkte Belastingen Waterkeringen (SBW) van Rijkswaterstaat als ook voor het Projectbureau Zeeweringen. Op basis van de resultaten zijn
voorlopige conclusies over de sterkte van binnentaluds tegen golfoverslag geformuleerd [Van der Meer, 2008]. Deze zijn van doorslaggevende betekenis geweest voor de
uitkomsten van de quick scan.
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Hoeveel kan een dijk aan golfoverslag hebben
Wanneer dijken op orde zijn, is golfoverslag een belangrijk faalmechanisme dat tot een
dijkdoorbraak en vervolgens overstroming kan leiden. Om dit proces te simuleren worden eenvoudige formules en/of complexe modellen toegepast. Probleem is echter dat
niet of nauwelijks gegevens beschikbaar zijn om te toetsen of het faalmechanisme juist
wordt beschreven.
Dit gegeven was in 2006 aanleiding om in het kader van ComCoast een golfoverslagsimulator te ontwikkelen en bouwen. Hiermee is vervolgens in maart 2007 en februariapril 2008 een aantal dijken in Groningen, Friesland en Zeeland onderzocht op de
sterkte van binnentaluds voor erosie door golfoverslag. De dijkhoogten zijn hier over
het algemeen gebaseerd op een ontwerp met een overslagdebiet van 1 l/s per m dijklengte bij een 1:3 binnentalud. De variatie in, aanwezige dan wel voor de proef tijdelijk
gewijzigde, kenmerken van de dijken is groot: qua opbouw (klei, klei met zandkern),
qua vegetatiebeheer en kunstmestgebruik, qua bedekking (gras, versterkte grasmat
met geotextiel, open asfaltbeton) en qua beschadiging (geen, mollegangen, palen in
talud).
Het beperkte aantal proeven laat nog niet toe om generieke conclusies te trekken. Wel
is duidelijk dat dijken beduidend meer golfoverslag kunnen hebben dan mogelijk
gedacht. Voorlopig wordt in de quick scan ervan uitgegaan dat zee-, meer- en estuariadijken niet zullen bezwijken bij een golfoverslagdebiet van 30 l/s per m of minder.
Onderaan de dijk, bij overgangen van talud naar het horizontale maaiveld, kan schade
ontstaan, vooral bij 50 l/s per m of meer golfoverslag. Voordat deze schade via terugschrijdende erosie tot het bezwijken van de dijk leidt, is overigens wel enige tijd verstreken.
Deze conclusie geldt voor door golven aangevallen dijken langs Noordzee, meren,
Waddenzee en estuaria. Bij rivierdijken zijn de golven over het algemeen kleiner en
wordt het dijkontwerp vooral door de waterstand bij extreme afvoer bepaald. Extreme
afvoer en sterke wind gaan bovendien meestal niet samen. De eerste indruk is dat ook
rivierdijken met een talud 1:3 een golfoverslagdebiet van 30 l/s per m kunnen hebben.
Echter, veel dijken hebben een 1: 2,5 talud. Bovendien worden op en langs rivierdijken
nogal wat discontinuïteiten aangetroffen: overgangen tussen grasmat en op- en afritten, bebouwing, bomen en struiken, tuintjes, .. Daarom wordt in de quick scan voor
rivierdijken voorlopig een kritiek golfoverslagdebiet van 10 l/s per m aangehouden [Van
der Meer, 2008].
De huidige ontwerppraktijk leidt dus, zoals ook bedoeld, tot reserve in sterkte en in die
zin tot robuuste dijken. Een verrassende uitkomst van de overslagproeven is wellicht de
grote mate van robuustheid. Het verdient aanbeveling de overslagproeven op andere
plekken, waaronder ook het rivierengebied, voort te zetten.
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Vertreksituatie
Uitgegaan wordt van de situatie rond 2015 wanneer de dijken en watersystemen weer
op orde zijn. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvdR), Maaswerken, programma Zwakke Schakels voor de Noordzeekust, dijkversterking in Zeeland
(project Zeeweringen) en Hoogwaterbeschermingsprogramma’s voor dijken zijn dan
uitgevoerd. Programma’s voor rivier en dijken kunnen overigens niet los van elkaar
worden gezien: voorwaarde voor het welslagen van Ruimte voor de Rivier is dat de
dijken op orde zijn.
De dijken voldoen rond 2015 dus aan de wettelijke veiligheidsnorm en aan de ontwerpregels die in leidraden zijn vastgelegd. Mochten tijdens de eerstvolgende toetsing
en/of VNK2 nog onvolkomenheden in het dijkontwerp naar voren komen, dan wordt
verondersteld dat reparatie in Hoogwaterbeschermingsprogramma’s plaatsvindt. De
Commissie Vellinga brengt hiervoor een toeslag van 10% op het gereserveerde budget
in rekening [Adviescommissie Financiering Primaire Waterkeringen, 2006].
Voor de eenvoud wordt verondersteld dat rond 2015 de dijken precies aan de veiligheidsnorm voldoen. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre deze zogenaamde ontwerpdijken moeten worden aangepast om het predikaat doorbraakvrij te kunnen
krijgen. In werkelijkheid treffen we een grote variatie in dijkontwerpen, en dus ook in
oversterkte, aan. Oorzaak is dat in de loop van de tijd ontwerpregels en/of -condities
zijn veranderd. Zo zijn bijvoorbeeld rivierdijken in het verleden bij een hogere maatgevende Rijnafvoer dan de huidige ontworpen en hebben veel dijken langs het IJsselmeer
afmetingen die passen bij de situatie voordat de Afsluitdijk werd aangelegd. Bovendien
wordt bij het ontwerp van kustdijken op toekomstige zeespiegelstijging ingespeeld.
Met dit fenomeen wordt in de quick scan rekening gehouden bij de beoordeling op het
punt van het kritiek golfoverslagdebiet. Dijken kunnen ook (nog) overhoogte hebben
omdat bij het ontwerp van klink en zetting wordt uitgegaan. Deze overhoogte is niet
van structurele aard en wordt dan ook buiten beschouwing gelaten.

Naar doorbraakvrije dijken: algemeen
Praktisch geen dijk is hetzelfde. Door verschillen in belasting door waterstand en/of
wind, in opbouw van de ondergrond en eigenschappen van het te gebruiken materiaal
voor de kern en bekleding, is bijna elke dijk anders ontworpen. Voeg daar nog aan toe
dat dijken behalve een waterkerende functie in de regel ook nog andere functies en
waarden hebben, dan wordt duidelijk waarom het dijkenlandschap in Nederland zo
gevarieerd is. Denk bijvoorbeeld aan natuur, recreatie, wegtransport, wonen en cultuurhistorie.
Het bovenstaande betekent dat ook het ontwerp van doorbraakvrije dijken van plek tot
plek anders zal zijn, maatwerk dus. In een quick scan is het ondoenlijk daarmee rekening te houden. Per watersysteem is als voorbeeld gewerkt met een karakteristiek dijkprofiel. Onderscheid naar watersysteem is gemaakt omdat het type belasting maar ook
de hoogte en duur daarvan sterk kunnen verschillen. Zo worden de kustdijken vooral
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kortstondig belast door golven die bij storm op zee ontstaan en is bij rivierdijken de
belasting vooral van langdurig hoge waterstanden afkomstig.
Een doorbraakvrij dijkontwerp in het rivierengebied betekent in de regel een binnendijkse verbreding van de dijk. Deze ingreep vraagt dus ruimte die, net zoals bij reguliere
dijkversterking, wel beschikbaar moet zijn en bijvoorbeeld niet door woningen in beslag
wordt genomen. In het laatste geval zal, zoals in enkele gevallen bij het Deltaplan
Grote Rivieren, naar uitgekiende en duurdere oplossingen met bijvoorbeeld damwanden uitgeweken kunnen worden. Mogelijk bieden op termijn ook innovatieve maatregelen als dijkvernageling en Mixed in Place perspectieven. Dergelijke maatregelen
worden ontwikkeld in Waterinnovatiebron (WINN), het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. De aanwezigheid van binnendijkse ruimte is op een globale wijze geïnventariseerd [Niemeijer, 2008].
Voor het ontwerp van een doorbraakvrije dijk in het rivierengebied komt in principe
ook een buitendijkse verbreding in aanmerking. Lastig is dat deze ingreep door verkleining van het rivierbed met een, meestal zeer beperkte, waterstandsverhoging gepaard
gaat die vervolgens in het rivierbed met verruiming gecompenseerd moet worden.
Niettemin is dit een optie die plaatselijk, bijvoorbeeld bij binnendijks ruimtegebrek, niet
bij voorbaat hoeft te worden uitgesloten, zeker wanneer zich combinatiemogelijkheden
met Ruimte voor de Rivier voordoen en wanneer het netto grote positieve effect - zelfs
zonder compensatie - op de overstromingskans en dus waterveiligheid in beschouwing
wordt genomen. Aanbevolen wordt aan deze optie in een vervolgstudie aandacht te
geven.

Naar doorbraakvrije dijken: langs Noordzee, Waddenzee, meren en estuaria
Deze watersystemen worden samen behandeld omdat hier praktisch overal golven in
combinatie met hoge waterstanden door getij en/of windopzet de maatgevende belasting vormen. Natuurlijk kan de golfhoogte per watersysteem, maar ook binnen een watersysteem, fors variëren. Bijvoorbeeld orde 4 á 6 m voor een zeedijk afhankelijk van de
aanwezigheid van een vooroever waar de golven worden gebroken tot orde 2 m voor
een IJsselmeerdijk. Dergelijke verschillen komen in de kosten van het doorbraakvrij
maken tot uitdrukking.
Maatgevende faalmechanismen in deze watersystemen zijn golfoverslag waardoor het
binnentalud erodeert en instabiliteit van de buitenbekleding (asfalt, betonblokken) door
golfaanval. Mogelijk spelen plaatselijk nog andere gevaren zoals opbarsten en
piping. Deze worden in de quick scan buiten beschouwing gelaten en zijn niet van
doorslaggevende betekenis voor de kansrijkheid van het concept van doorbraakvrije
dijken. Van belang is wel dat de dijken een binnentalud 1:3 of flauwer hebben. Bij steilere taluds is het gevaar van infiltratie van golfoverslagwater en vervolgens afschuiven
van het binnentalud aanwezig. Een globale inventarisatie leert dat in 2015 bij ongeveer
10% van de dijken een steiler talud wordt aangetroffen [Slomp, 2008].
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De berekeningen laten zien dat onderscheid gemaakt moet worden tussen dijken die in
het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma recent zijn versterkt dan wel in
de komende periode tot 2015 versterkt gaan worden en dijken waarvoor dat niet het
geval is [Van der Meer, 2008]. Bij de eerste categorie is of wordt bij het versterken 50
jaar vooruitgekeken, in die zin dat rekening wordt gehouden met een zeespiegelstijging
van orde 50 cm. Dat betekent dat wanneer de dijken rond 2015 (de vertreksituatie van
de quick scan) worden beoordeeld, de dijken extra hoogte en/of reststerke hebben.
Volgens de berekeningen zijn de bekledingen hoogstwaarschijnlijk zodanig ontworpen
dat de bijbehorende overstromingskans in 2015 een factor 100 kleiner is dan de veiligheidsnorm. Ook blijft de golfoverslag bij die kans beneden het kritieke debiet van 30 l/s
per m. De dijken kunnen dus het label doorbraakvrij toebedeeld krijgen. Dat geldt
overigens niet voor 50 jaar later als de zeespiegelstijging daadwerkelijk is opgetreden.
Bij de tweede categorie dijken - de dijken die niet recentelijk zijn verbeterd en waarvoor
tot 2015 ook geen plannen zijn - is de situatie vanzelfsprekend ongunstiger. Voor de
eenvoud gaan we ervan uit dat deze dijken rond 2015 net aan de toetsing voldoen en
dus minder oversterkte hebben. In dit geval blijkt bij een factor 100 kleinere kans de
golfoverslag ongeveer met het kritieke overslagdebiet overeen te komen. Mogelijk dat
op sommige plekken de dijk wat verhoogd moet worden om aan het criterium van 30
l/s per m te voldoen. Dat kan gemakkelijk worden meegenomen als het talud minimaal
1:3 wordt gemaakt. Een tekort aan (over)hoogte lijkt zich voor 125 km dijken rondom
de Westerschelde voor te doen. De benodigde gegevens ontbreken: verondersteld is
dat de dijken hier 0,50 m hoger moeten komen te liggen.
Voor deze categorie van dijken blijken de bekledingen van het buitentalud ontoereikend te zijn om het predikaat doorbraakvrij te krijgen. Asfalt- en steenbekledingen
zullen 15-25% zwaarder moeten worden uitgevoerd, vooral rondom toetspeil en
hoger. Ook zal de bekleding hoger op het buitentalud moeten doorlopen.
Een globale inventarisatie leert dat van de dijken in de hier beschouwde watersystemen
orde 50% in de tweede categorie valt. De dijken langs Waddenzee en estuaria voeren
de boventoon [Slomp, 2008].
Van de maatregelen om de dijken doorbraakvrij te maken nemen enkel dijkverhoging
en verflauwing van het binnentalud ruimte in beslag en wel aan de binnendijkse zijde.
In het algemeen zal dat geen problemen opleveren omdat op of langs de dijk nauwelijks bebouwing aanwezig is. Bij de dijken langs Noordzee, Waddenzee en estuaria
wordt over een lengte van bijna 5% bebouwing aangetroffen, bij de dijken langs de
meren over een lengte van ruim 10% [Niemeijer, 2008].
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Maximale afvoer van Rijn en Maas
De maximale afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt ongeveer 16.000 m³/s waarbij rekening is gehouden met
modelonzekerheden ter grootte van 500 m³/s. Dit is een resultaat van de Niederrheinstudie die in een samenwerkingsverband met Nordrhein-Westfalen is uitgevoerd [Lammersen, 2006]. Een dergelijke afvoer gaat met
forse overstromingen in het stroomgebied gepaard. Volgens een globale verkenning kunnen noodmaatregelen,
zoals het leggen van zandzakken, tot een toename van de afvoer met ongeveer 500 m³/s leiden [Van de Langemheen et al, 2006]. De maximale afvoer van de Rijn komt daarmee op 16.500 m³/s bij Lobith. De bijbehorende overschrijdingskans is gemiddeld 1/1850 per jaar.
Een met de Niederrheinstudie vergelijkbaar onderzoek voor de Maas is nog niet beschikbaar. Vooral het wel of
niet overstromen van de mijnverzakkingsgebieden bij Luik lijkt bepalend te zijn. Voorlopig wordt uitgegaan van
een maximale afvoer van 4600 m³/s bij Borgharen. Dit is de afvoer die overeenkomt met de bovengrens van
de onzekerheidsband rond de maatgevende afvoer van 3800 m³/s. De bijbehorende overschrijdingskans is
gemiddeld 1/14.000 per jaar. Volgens een eerste inschatting gaat een afvoer van 4600 m³/s niet of nauwelijks
gepaard met overstroming van de mijnverzakkingsgebieden bij Luik [Ogink en Barneveld, 2002].
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Naar doorbraakvrije dijken: langs bovenrivieren
Het gevaar voor dijken in het bovenrivierengebied komt vooral van hoge waterstanden.
Wel wordt met windgolven rekening gehouden maar deze zijn beduidend kleiner: orde
0,3 á 1,0 m golfhoogte op rivieren versus meerdere meters langs de Noordzeekust. Het
gevaar van golven komt dus ook minder in de dijkhoogte tot uiting.
Bij het ontwerp van rivierdijken is tot voor kort geen rekening gehouden met grotere
belastingen in de toekomst, in die zin dat van toenemende rivierafvoeren wordt uitgegaan. In de nieuwe Leidraad Rivieren wordt aanbevolen dat in het vervolg wel te doen,
met de kanttekening dat met Ruimte voor de Rivier de maatgevende waterstanden in
het bovenrivierengebied niet of nauwelijks zullen stijgen [Min. V&W, 2007].
Bij het ontwerp van doorbraakvrije dijken in het bovenrivierengebied gaat het onder
meer om het veilig keren van hogere dan maatgevende waterstanden. De vraag is dan
‘hoeveel hoger’? In het project Waterveiligheid 21e eeuw wordt ervan uitgegaan dat in
de huidige situatie en de situatie 2015 de afvoer van zowel Rijn als Maas aan een maximum is gebonden: 16.500 en 4600 m³/s bij respectievelijk Lobith en Borgharen [Silva
en Van Velzen, 2007]. Oorzaak is dat bij hogere afvoeren gebieden in het buitenland
overstromen waardoor afvoergolven worden afgetopt. Deze maximale afvoeren liggen
voor de Rijn en Maas respectievelijk 500 en 800 m³/s boven de huidige maatgevende
afvoer. Hiermee correspondeert een orde 0,15 m hogere waterstand op de Rijntakken
en orde 0,80 m hogere waterstand op de bedijkte Maas. Dit ten opzichte van de maatgevende waterstanden in 2015 na uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken. De dijken moeten minimaal tot deze niveaus doorbraakvrij worden
gemaakt.
Zoals eerder opgemerkt is een eerste voorwaarde voor het label ‘doorbraakvrij’ dat de
dijken over een binnentalud 1:3 of flauwer beschikken. Bij steilere taluds kan infiltratie
van golfoverslag tot instabiliteit en vervolgens afschuiven leiden. Voor ongeveer 40%
van de dijken in het bovenrivierengebied lijkt dat het geval [Slomp, 2008]. Verwacht
wordt dat voor ongeveer 10% van de dijken verflauwen geen optie is door de aanwezigheid van bebouwing of waardevolle vegetatie. Buitendijkse verbreding van de dijk of
damwanden kunnen dan nog een oplossing bieden. Beide zijn al plaatselijk bij de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren toegepast. Verbreding van de dijk tot 10 á 15
m heeft als voordeel dat schade aan het binnentalud en terugschrijdende erosie niet
onmiddellijk tot het bezwijken van de dijk hoeven te leiden en dat tijd wordt gewonnen
om zo nodig reparatiewerkzaamheden uit te voeren.
Wanneer het binnentalud op orde is, zijn binnenwaartse macroinstabiliteit, opbarsten
en piping én golfoverslag de maatgevende faalmechanismen in het bovenrivierengebied. Het eerste mechanisme heeft vooral veel invloed wanneer bij hoge rivierwaterstanden de stijghoogte in de zandlaag onder de dijk zodanig toeneemt dat de binnendijkse deklaag van klei en/of veen gaat opdrijven. De korrelspanningen op de overgang
tussen deklaag en onderliggende zandlaag vallen dan weg waardoor het binnentalud
van de dijk geen zijdelingse steun aan de deklaag kan ontlenen en afschuift. Van
belang hierbij is het gewicht en dus de dikte en samenstelling van de afdekkende laag.
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In het bovenrivierengebied is meestal een relatief dunne (2 á 5 m) afdeklaag van klei
aanwezig. Naar het westen toe en vooral in het benedenrivierengebied worden slappe
klei- en/of veenpakketten aangetroffen tot wel 15 m dik.
Maatregelen om falen door instabiliteit tegen te gaan zijn als het opdrijven nog niet
optreedt: het verflauwen van het binnentalud of het aanbrengen van een binnenberm
waarmee aan het talud extra steun wordt gegeven. Bij opdrijven ligt alleen de laatste
maatregel voor de hand. Indicatieve berekeningen laten zien dat, om een dijk doorbraakvrij te maken, aan een (extra) binnenberm van ongeveer 5 m breed en 2 m dik
gedacht moet worden [Knoef, 2008]. Dat geldt voor de ongeveer 6 m hoge dijken
langs de Waal met een binnendijkse afdeklaag van klei. Bij de IJsseldijken met een
hoogte van ongeveer 3 m worden deze maten ongeveer gehalveerd. De dijken langs
Neder-Rijn, Lek en Maas nemen een tussenpositie in.
Opbarsten en piping is een verraderlijk faalmechanisme waar (goed doorlatende) zandlagen dicht onder de afdekkende klei- en/of veenlaag zitten. Door de druk van water
bij hoge rivierwaterstanden kan de afsluitende laag achter de dijk opbarsten: er ontstaat
een wel. De hierdoor opgewekte stroming kan ook zand onder de dijk meevoeren
waardoor de dijk uiteindelijk ondergraven wordt en instort. In vergelijking met macroinstabiliteit is piping en opbarsten gevoeliger voor hogere rivierwaterstanden.
Een rampenbeheersingsmaatregel is het lokaal opkisten van de wel. Een meer structurele die we hier in beschouwing nemen is het aanbrengen van een binnenberm waarmee extra gewicht aan de afdekkende kleilaag tegen opbarsten wordt gegeven. Om de
‘pipingkans’ met een factor 100 terug te brengen moet, met als voorbeeld een dijk
langs de Waal, gedacht worden aan een berm van ongeveer 20 m breed en 0,75 m dik.
Voor de minder hoge dijken langs de andere Rijntakken en Maas zijn de maten navenant kleiner. Naar verwachting vraagt dit faalmechanisme voor ongeveer 25% tot 40%
van de dijken aandacht als naar doorbraakvrije dijken zou worden overgestapt [Knoef,
2008].
Tot slot het faalmechanisme golfoverslag. Hierboven is al aangegeven dat zolang beneden een debiet van 10 l/s per m wordt gebleven, niet voor erosie van het binnentalud
gevreesd hoeft te worden. Dat lukt niet bij ontwerpdijken, mogelijk wel bij dijken die
voldoende overhoogte hebben. Een globale inventarisatie van benodigde en aanwezige
overhoogte in het bovenrivierengebied leert dat bij ongeveer 25% van de dijklengte
het criterium van 10 l/s per m niet gehaald gaat worden [Van Velzen, 2008a]. De Maas
scoort relatief slecht met ongeveer 70% van de dijklengte. Om in die gevallen erosie
van het binnentalud tegen te gaan zullen maatregelen moeten worden getroffen:
maatregelen als dijkverhoging (met orde dm’s), verflauwing van het talud, bekleding
met een met geotextiel versterkte grasmat, bekleding met doorgroeistenen of open
asfaltbeton. Qua duurzaamheid verdient een grondoplossing (dijkverhoging of taludverflauwing) de voorkeur. De soort bekleding is afhankelijk van de grootte van het
aanwezige golfoverslagdebiet. Al deze maatregelen hebben nadelige effecten voor de
cultuur-historische, landschappelijke en ecologische waarde van de dijken. Een alternatief is mogelijk een buitendijkse verbreding. Wat uiteindelijk nog resteert, zijn nietstructurele (rampenbeheersings)maatregelen zoals het plaatsen van zandzakken en/of
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strobalen. De voorspellingstermijn van harde wind of storm uit een bepaalde richting is
voldoende om gericht deze maatregelen te nemen. Voordeel van doorbraakvrije dijken
op het punt van stabiliteit is dat deze meer tegen het gewicht van vrachtwagens zijn
bestand.
Uitsluitend op de bedijkte Maas doet zich mogelijk nog het probleem voor dat de
kruinhoogte van de dijken plaatselijk onvoldoende is om het overstromen van de dijk te
voorkomen. De nauwkeurigheid van de gegevens laat het niet toe precieze uitspraken
hierover te doen. Bovendien worden hier nog dijken in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma verbeterd. De dijk fungeert bij onvoldoende kruinhoogte als
overlaat. Ingrijpende maatregelen om erosie van het binnentalud te voorkomen zijn
dan onontkoombaar: bijvoorbeeld dijkverhoging of open asfaltbeton op het binnentalud met eventueel daaroverheen een grasmat zoals door een consortium van Nederlandse ingenieursburo’s voor de situatie in New Orleans is voorgesteld.
Het doorbraakvrij maken van de dijken vraagt binnendijks ruimte. Bebouwing op of aan
de dijk kan dat moeilijk maken. Dat geldt voor bijna 15% van de dijken in het bovenrivierengebied: Rijntakken en Maas laten een vergelijkbaar beeld zien [Niemeijer, 2008].
In die gevallen kan worden uitgeweken naar alternatieve oplossingen zoals damwanden, die met een lengte van zo’n 10 m enkele meters in de onderliggende zandlaag
worden geslagen. Eventuele aanpassing van de binnenbekleding of het binnentalud
met het oog op golfoverslag kan dan ook achterwege blijven.
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‘Doorbraakvrije’ dijken voor de bescherming van New Orleans
In opdracht van het US Army Corps of Engineers en onder de vlag van het Netherlands Water Partnership
heeft een consortium van elf Nederlandse adviesbureaus, kennisinstituten en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat in 2007 een langtermijn plan ontwikkeld voor de hoogwaterbescherming van New Orleans en de restauratie van de Mississippi Delta. Voor dijkverbetering en de aanleg van nieuwe dijken gaat dat plan uit van een
basisontwerp waarbij de kruinhoogte wordt afgestemd op het waterpeil bij de stormvloed die bij een voor het
ontwerp gekozen herhalingstijd verwacht moet worden. Daarnaast wordt uitgegaan van een bekleding van de
taluds en kruin met asfalt. Daarmee wordt op een kosteneffectieve wijze gerealiseerd dat de dijk onder alle
omstandigheden standzeker is bij in ieder geval golfoverslag, maar naar verwachting ook bij overstroming.
De gekozen overhoogte (het verschil tussen enerzijds de kruinhoogte minus verwachte klink en anderzijds het
stormvloedpeil) verschilt van plek tot plek. Op locaties waar golfoverslag niet tot binnendijkse problemen leidt
is de overhoogte gesteld op 0,5 m. Op locaties waar de stedelijke bebouwing zich direct achter de dijk bevindt
en waar golfoverslag tot aanzienlijke overlast kan leiden is voor de overhoogte maximaal 2,5 m gekozen. De
bekleding van deze dijken bestaat uit een fundering van 0,2 m zand-asfalt, met daarop een toplaag van 0,2 m
asfaltbeton. Deze laag is zó flexibel dat zetting van de dijk niet leidt tot schade van de bekleding. Desgewenst
kan een laag teelaarde met begroeiing (gras) op de bekleding worden aangebracht.

Schematische doorsnede voor een nieuwe dijk bij New Orleans (niet op schaal).
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Naar doorbraakvrije dijken: langs benedenrivieren en in IJsseldelta
De maatgevende faalmechanismen zijn in het benedenrivierengebied en de IJsseldelta
in grote lijnen dezelfde als in het bovenrivierengebied. Dit betekent ook dat de maatregelen om de dijk de status doorbraakvrij te kunnen geven vergelijkbaar zijn. Natuurlijk
kunnen de dimensies variëren in samenhang met verschillen in dijkhoogte en opbouw
van de dijk en ondergrond. Specifiek voor het benedenrivierengebied maar ook wel
voor het westelijk deel van het bovenrivierengebied, is de aanwezigheid van dikke
afdeklagen van slap veen en/of klei. Dit verergert het probleem van het opdrijven en
vervolgens binnendijks afschuiven van het talud waardoor zwaardere uitvoeringen van
de binnenberm noodzakelijk zijn, tot wel orde 15 m breed en 2 m dik [Knoef, 2008].
Voor ongeveer 10% van de dijken in het benedenrivierengebied en de IJsseldelta
vraagt het faalmechanisme opbarsten en piping aandacht wanneer de overstap naar
doorbraakvrije dijken zou worden gezet. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan de
bermbreedte oplopen tot zo’n 20 m met een dikte van orde 2 á 3 m.
Om erosie door golfoverslag te voorkomen zijn op ongeveer 30% van de dijklengte
maatregelen nodig [Van Velzen, 2008a]. De mogelijkheden zijn dezelfde als genoemd
voor het bovenrivierengebied.
Alle watersystemen overziend, lijken in het benedenrivierengebied de zwaarste ingrepen noodzakelijk om de dijken doorbraakvrij te maken. Lastig is dat juist in dit dichtbevolkte en industriële gebied de meeste bebouwing op en langs de dijk wordt aangetroffen: ruim 20% van de dijklengte [Niemeijer, 2008]. De Beneden Merwede spant de
kroon met ongeveer 70%, gevolgd door de Boven Merwede, Noord en Nieuwe Maas
met elk ongeveer 40%. Uitgeweken kan worden naar maatregelen die geen ruimte
vragen zoals damwanden: in vergelijking met het bovenrivierengebied zullen deze een
grofweg tweemaal zo grote lengte moeten hebben om de zandige ondergrond te
bereiken. Mogelijk bieden ook bredere dijken in combinatie met (her)inrichting van
stedelijk gebied hier perspectieven.

Waterbezwaar
Een doorbraakvrije blijft onder praktische alle natuurlijke omstandigheden staan. Het
waterbezwaar van het aanliggende dijkringgebied blijft daardoor beperkt tot golfoverslag dat door harde wind of storm over de dijk heen slaat. Stel dat bij een bepaalde
windrichting over een lengte van 10 km golfoverslag optreedt, dan komt bij een golfoverslagdebiet van 10 l/s per m 100 m³/s in de dijkring terecht. Bij een golfoverslagdebiet van 30 l/s per m is dat 300 m³/s. Deze hoeveelheid staan in schril kontrast met de
instroom bij een dijkdoorbraak die wel tot 3000 m³/s kan oplopen [Maaskant et al,
2008]. Echter, het grootste verschil betreft nog wel de duur van het waterbezwaar: bij
golfoverslag vele uren, bij een dijkdoorbraak vele dagen. De consequentie is dat bij
golfoverslag het waterbezwaar zich over enkele km’s achter de dijk uitstrekt met waterdieptes van hooguit enkele dm’s, terwijl bij een dijkdoorbraak uiteindelijk de hele
dijkring vol kan stromen met aanzienlijk grote waterdieptes tot wel 6 m toe. Per watersysteem en dijkring kunnen grote verschillen in overstromingsgedrag bij een dijkdoor-
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Vrouwenpolder

Vrouwenpolder

Domburg

Domburg
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Veere

Veere

Westkapelle

Westkapelle

Middelburg

Middelburg

Dijkvak met golfoverslag

Dijkvak met dijkdoorbraak
Maximale waterdiepte

Maximale waterdiepte

< 0,2 m

< 0,2 m

0,2 - 0,5 m

0,2 - 0,5 m

0,5 - 1,0 m

0,5 - 1,0 m

1,0 - 2,0 m

Vlissingen

1,0 - 2,0 m

> 2,0 m

Vlissingen

> 2,0 m

Waterbezwaar bij dijkdoorbraak in dijkringgebied

Waterbezwaar door golfoverslag in dijkringgebied

Walcheren met huidige dijken (indicatief)

Walcheren met doorbraakvrije dijken (indicatief)

Dijkvak met dijkdoorbraak

Waterbezwaar bij dijkdoorbraak in dijkringgebied Land van Heusden / De Maaskant
met huidige dijken (indicatief)

Waterbezwaar door overstroming van enkele

Dijkvak met overstroming

dijkvakken in dijkringgebied Land van Heusden / De Maaskant met doorbraakvrije dijken
(indicatief)

Quick scan Doorbraakvrije dijken

46

braak optreden.
Het eventuele waterbezwaar bij doorbraakvrije dijken heeft dus meer de kenmerken
van wateroverlast: de overlast die ontstaat bij overvloedige neerslag waardoor het
water niet tijdig kan worden afgevoerd en/of geborgen. Overigens zal onder bovenmaatgevende omstandigheden, zeker in het rivierengebied, zo wie zo sprake zijn van
wateroverlast: overvloedige neerslag in de stroomgebieden en dus ook Nederland is
een voorwaarde om tot (boven)maatgevende afvoeren van Rijn en Maas te komen.
Zoals eerder opgemerkt, kan niet worden uitgesloten dat bij een bovenmaatgevende
afvoergolf van 4600 m³/s de dijken langs de Maas door onvoldoende overhoogte
plaatselijk overstromen. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen op de linkeroever bij
dijkring Land van Heusden / De Maaskant. Echter, ook dan staat het waterbezwaar in
geen verhouding tot dat bij een dijkdoorbraak. Naar verwachting zal gedurende één of
twee dagen, bij bovenstrooms gelegen dijkvakken, ongeveer 200 á 300 m³/s het
gebied instromen. De afvoergolf wordt hierdoor (deels) afgetopt waardoor de dijken
benedenstrooms en ook op de rechteroever worden ontlast.
De nauwkeurigheid van de beschikbare dijk(over)hoogtegegevens laat het niet toe
preciezere uitspraken over de situatie hier te doen. Meer in het algemeen is de beschikbaarheid van gedetailleerde en eenduidige basisgegevens een punt van zorg. Voor het
uitvoeren van deze quick scan met als doel een indruk van de kansrijkheid van doorbraakvrije dijken te krijgen hoeft dat echter geen struikelblok te zijn.

Klimaatbestendigheid
Van belang is dat doorbraakvrije dijken hun functie bij veranderende omstandigheden,
in dit geval bij klimaatverandering, blijven vervullen. Verwacht wordt dat door klimaatverandering de hoge rivierafvoeren en zeespiegel (versterkt) gaan stijgen. Het huidige
beleid gaat ervan uit dat de maatgevende afvoeren van Rijn en Maas geleidelijk toenemen en rond het jaar 2100 op een niveau van respectievelijk 18.000 en
4600 m³/s komen te liggen. Hiermee correspondeert een waterstandsverhoging van
0,30 á 0,60 m op de Rijntakken en ongeveer 0,80 m op de bedijkte Maas. Dit ten
opzichte van de situatie in 2015, het startpunt van de quick scan. Huidig beleid is
echter ook waterstands- en dus dijkverhoging zo veel mogelijk te voorkomen door het
rivierbed te verruimen: door maatregelen als uiterwaardverlaging, hoogwatergeulen en
dijkverleggingen. Dit is vastgelegd in de lange termijn visie van de PKB Ruimte voor de
Rivier [Projectorganisatie RvdR, 2007] en in de Integrale Verkenning Maas 2 [V&W,
2006].In grote lijnen zal dus rond 2100 de belasting van de doorbraakvrije dijken in het
bovenrivierengebied vergelijkbaar zijn met die in 2015: doorbraakvrije dijken hoeven
niet aangepast te worden.
Dat geldt niet voor het benedenrivierengebied. Vooral in het westelijk deel, met ongeveer de helft van de dijklengte, zal de invloed van de stijgende zeespiegel merkbaar
zijn. Het ligt voor de hand om bij het ontwerp van de doorbraakvrije dijken hiermee
rekening te houden en de dijk dus hoger aan te leggen. De gebruikelijke planperiode
voor groene dijken is 50 jaar, voor dijken in stedelijk gebied 100 jaar. Rond 2050 voorspelt het KNMI een zeespiegelstijging van 0,15 tot 0,35 m afhankelijk van het klimaat-
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Dijkverlegging

Uiterwaardverlaging

Onderwatersuppletie

Strandsuppletie

Onzekerheid in overstromingskans
De berekening van overstromingskansen is met de nodige onzekerheden omgeven: onzekerheden in belasting
(waterstand, golven), onzekerheid in de eigenschappen van de dijk en ondergrond, onzekerheid in rekenmodellen. Door deze onzekerheden kan de ‘werkelijke’ kans fors groter of kleiner zijn. Lastig maar tegelijkertijd
gelukkig is dat we de berekende kansen niet kunnen toetsen. In het recente verleden hebben zich immers geen
overstromingen voorgedaan. Wel kunnen we iets zeggen over de (bewezen) sterkte van dijken: aan de hand
van opgetreden hoge rivierafvoeren en stormsituaties. We zullen echter tot op zekere hoogte met onzekerheden moeten leven.
Onzekerheid kan worden verkleind met onderzoek. Gedacht kan worden aan studies zoals Veiligheid Nederland in Kaart, aan boringen om de opbouw van de ondergrond beter te kennen of aan praktijkproeven zoals
recent in ComCoast uitgevoerd om de sterkte van binnentaluds voor golfoverslag te achterhalen. Nog een
andere mogelijkheid is het versterken of doorbraakvrij te maken van de dijk: zowel de overstromingskans als
de gevoeligheid voor onzekerheden worden daardoor kleiner.
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scenario, rond 2100 0,35 á 0,85 m [KNMI, 2006]. Hierop voortbordurend, is in de
quick scan een dijkverhoging van afgerond 0,50 m aangenomen om in te kunnen
spelen op toekomstige zeespiegelstijging. Hierbij de eventuele aanwezigheid van overhoogte niet in beschouwing genomen. Het is goed mogelijk dat sommige dijken een
dermate grote overhoogte hebben dat deze maatregel niet nodig is. Tot slot is verondersteld dat bij 50% van de verhoogde dijken de aanwezige binnenberm zwaarder
moet worden uitgevoerd of een nieuwe binnenberm moet worden aangebracht.
Net zoals in het benedenrivierengebied zullen ook de dijken langs Noordzee, Waddenzee, meren en estuaria, overigens ongeacht wel of niet doorbraakvrij, met een (versneld) stijgende zeespiegel worden geconfronteerd. Ook hier wordt, zonder rekening te
houden met eventuele overhoogte, uitgegaan van een dijkverhoging van 0,50 m met
de kanttekening dat het buitentalud een zwaardere bekleding moet krijgen om de dijk
doorbraakvrij te laten zijn. Specifiek voor de dijken langs Noordzee en Waddenzee
geldt als voorwaarde dat de huidige kustlijn op ongeveer dezelfde positie blijft liggen.
Met de huidige zandsuppleties wordt hieraan tegemoet gekomen. Een versnelde zeespiegelstijging vraagt in de loop van de tijd meer zand.
Tot slot nog een opmerking over de dijken in het IJsselmeergebied. Met de rond 2015
gerealiseerde vergroting van de spuicapaciteit in de Afsluitdijk kan tot ongeveer 2050
een (versneld) stijgende zeespiegel ‘buiten de deur’ worden gehouden. Daarna volgt
het peil op het IJsselmeer de zeespiegelstijging. Voor de andere meren zoals Markermeer en IJmeer is nog onduidelijk hoe zal worden gereageerd. In de quick scan is
gemakshalve aangenomen dat ook in het IJsselmeergebied, met het oog op klimaatbestendigheid, doorbraakvrije dijken integraal met 0,50 m worden verhoogd.

Robuustheid
In de Leidraad Rivieren [min.V&W, 2007] wordt de volgende definitie voor robuust
ontwerpen van een dijk of rivierverruimende maatregel gebruikt: ‘Goed (robuust)
ontwerpen betekent: in het ontwerp rekening houden met toekomstige ontwikkelingen
en onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn, en dat het
ontwerp uitbreidbaar is indien dat economisch verantwoord is’.
Met toekomstige (hydrologische) ontwikkelingen is in de quick scan rekening gehouden door de klimaatbestendigheid van doorbraakvrije dijken in beschouwing te nemen,
resulterend in een verhoging en versterking van de dijken in de watersystemen Noordzee, Waddenzee, meren, estuaria en deels het benedenrivierengebied.
Onzekerheden liggen behalve bij de mate en effecten van klimaatverandering bij de
beschikbare kennis en toepassing van modellen op de loer. Bij kennisonzekerheid kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de hoogte van extreme rivierafvoeren, de duur van
extreme zeewaterstanden en de opbouw van de ondergrond bij dijken: bij modelonzekerheid aan bijvoorbeeld de vertaalslag van afvoer naar waterstanden en van windsnelheid naar golfhoogten. De Leidraad Rivieren adviseert voor deze onzekerheden een
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Rubuustheidstoeslag volgens Leidraad Rivieren

Dijk en duin langs Noordzee

Dijk langs Waddenzee

Dijk langs Noordzee
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toeslag van 0,30 m op de maatgevende waterstand te hanteren. Voor de niet-rivierdijken, zoals dijken langs de kust, is nog niet in leidraden vastgelegd hoe met onzekerheden kan worden omgegaan. Op dit moment wordt in de praktijk een vergelijkbare
toeslag gehanteerd.
In de quick scan is ervan afgezien een robuustheidstoeslag bij het ontwerp van doorbraakvrije dijken toe te passen. Aanbevolen wordt in een vervolgstudie een gedegen
analyse naar de (maatgevende) onzekerheden uit te voeren en op basis daarvan aan te
geven hoe hiermee kan worden omgegaan. Verwacht wordt dat voor de dijken in het
rivierengebied deze analyse in ieder geval niet tot een grotere toeslag dan volgens de
Leidraad leidt en in die zin ook niet met extra kosten ten opzichte van het ontwerp van
gangbare dijken gepaard gaat.

De doorbraakvrije dijk in het landschap
Vanuit ruimtelijke kwaliteit is een verkennende beoordeling uitgevoerd van de toepassingsmogelijkheden van de doorbraakvrije dijk [H+N+S, 2008]. De ruimtelijke kwaliteit
van de dijk wordt bepaald door zijn gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. De beoordeling gaat primair in op de effecten op gebruik- en de belevingswaarde van de eventuele aanpassing van een huidige dijk tot doorbraakvrije dijk. De
beoordeling is niet alleen gericht op het signaleren van mogelijke bedreigingen maar
uitdrukkelijk ook van kansen.
Er zijn twee concepten van de doorbraakvrije dijk onder de loep genomen (zie figuur op
bladzijde 18: de ‘compacte’ doorbraakvrije dijk en de ‘(super)brede’ dijk, waarin niet alleen de waterkerende functie maar ook andere functies, zoals wonen, kunnen worden
opgenomen. Het accent heeft gelegen op het compacte concept.
Om in beeld te krijgen waar mogelijkheden en beperkingen voor toepassing van de
doorbraakvrije dijk liggen, is een kaartenset gemaakt. Hierin wordt op de schaal van
Nederland zichtbaar gemaakt waar ruimte is, waar belemmeringen zijn en waar kansen
liggen.
De beoordeling op de ruimtelijke en belevingsaspecten van de huidige dijken en de toepassing van doorbraakvrije dijken is in twee stappen uitgevoerd. Voor de verschillende
dijktypen (zie bladzijde 28) is een beschrijving gegeven van kenmerkende
eigenschappen. Daarvan zijn ontwerpregels voor de ruimtelijke kwaliteit afgeleid die
worden geïllustreerd met een aantal voorbeelden van “do’s” en “don’t’s” in het ontwerp. De tweede stap bestaat uit een landschappelijke beoordeling van de mogelijkheden voor aanpassing van het profiel tot doorbraakvrije dijk. Hiervoor zijn locaties
gekozen die karakteristiek zijn voor elk dijktype. Voor de meeste locaties kon gebruik
worden gemaakt van de principedwarsprofielen voor een doorbraakvrije dijk (zie onder
meer bladzijde 40).
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Dijkontwerp is een meervoudige opgave
De dijk als landschapselement heeft een vorm die praktisch overal duidelijk herkenbaar
is. De dijk vormt tegelijkertijd een scherpe grens als een verbinding in het landschap. De
dijk is op veel plaatsen niet alleen waterkering, maar ook drager van vele vormen van
gebruik. Dat is vooral zo in het rivierengebied, rond de voormalige Zuiderzee en op
andere plaatsen waar de dijken een lange geschiedenis hebben en ze gebruikt worden
als verbindingsroute en woon-/werkplek. Hierdoor is het dijkontwerp niet alleen een
technische, maar ook een landschappelijke en culturele opgave. Ontwerp voor doorbraakvrije dijken moet omgaan met de gebruiksfuncties, de landschappelijke kwaliteiten, cultuurhistorische elementen en natuurwaarden en bovendien een mooi, helder en
continu profiel en tracé opleveren, dat reageert op het omringende landschap. Langs de
kust, de grote meren en de (voormalige) estuaria hebben de dijken in hun huidige vorm
meestal een recentere geschiedenis en zijn ze robuuste, autonome waterstaatkundige
bouwwerken in het landschap. De ontwerpopgave is voor deze dijken wezenlijk anders.
Maar ook hier gaat het er bij het ontwerp van doorbraakvrije dijken om de specifieke
ruimtelijke kwaliteiten te behouden en mogelijk te versterken.
Robuuste technische oplossingen kunnen alternatief zijn voor profielaanpassing in
rivierengebied
Vooral in het rivierengebied is een flink deel van de dijken ‘bebouwd’ . De profielaanpassingen die nodig te zijn om de dijk doorbraakvrij te maken zijn op deze trajecten
moeilijk of niet toe te passen. Waar sprake is van afwisseling van korte stukken onbebouwde en bebouwde dijk (vooral in het bovenrivierengebied) kan uit oogpunt van
landschap beter over het gehele traject worden gekozen voor een technische oplossing
in de vorm van damwand of iets dergelijks. Een kleinschalige afwisseling van technische
oplossingen en profielaanpassingen levert naar verwachting geen robuuste totaaloplossing op.
Rivierdijken hebben vaak een karakteristiek profiel dat steile taluds heeft of hol is. Door
taludverflauwing zal dit karakteristieke beeld worden aangetast. Er zullen hier andere,
minder ruimte vragende, methoden gebruikt moeten worden om de dijk doorbraakvrij
te maken.
Technische versterking van binnendijks talud: niet aantrekkelijk, duurzaam en robuust
Om bij golfoverslag en overloop falen door erosie te voorkomen is bij ongeveer 30%
van de lengte van rivierdijken versterking van binnentaluds noodzakelijk, bijvoorbeeld
met geotextiel of doorgroeistenen. Als onderdeel van een robuust en duurzaam dijkontwerp in het rivierengebied roept deze ingreep veel vraagtekens op. Maar er is ook
negatieve invloed op de directe aansluiting van het binnendijkse landschap op de dijk.
Andere begroeiing dan gras kan niet toegelaten worden. Hierdoor wordt de afstand
van beplanting tot de dijk vergroot met 20 à 30 meter. Dit soort maatregelen leidt dus
tot een slecht dijkontwerp uit oogpunt van landschap en duurzaamheid.
Buitendijkse aanpak lijkt aantrekkelijker
Vermindering van golfoverslag is een aantrekkelijk alternatief. Dat kan primair door
meer ruimte voor de rivier te maken maar ook door goed ontworpen buitendijkse dijkverhoging. Het laatste geeft de mogelijkheid een hol profiel te realiseren bij rivierdijken
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waar dat nu niet aanwezig is. Deze alternatieven moeten op trajectniveau worden
toegepast.
Goed ontwerp en doorbraakvrij maken van moderne zee- en meerdijken gaan samen
Moderne zee, meer- en estuariadijken zijn vaak met een aantal bescheiden aanpassingen doorbraakvrij te maken. Door hun technische, robuuste uitstraling kunnen ze ook
landschappelijk de aanpassing in profiel en bekleding aan. Ook bij deze dijken moet bij
aanpassingen worden gezorgd voor een profielontwerp dat scherp, helder en continu
is. Een groene kruin is essentieel voor de beleving van deze dijken. Doortrekken van
harde dijkbekleding tot of over de kruin moet dus worden voorkomen, eventueel door
het extra verhogen met een groene kruin.
Profielaanpassing van historische IJsselmeerdijken is problematisch
Historische IJsselmeerdijken, gebouwd in de tijd van de Zuiderzee, zijn door profielaanpassing moeilijk doorbraakvrij te maken vanwege bebouwing en hun vaak karakteristieke smalle, steile profiel. Omdat golfaanval hier maatgevend is, kunnen
landschappelijk goed ontworpen aanpassingen in de ondiepe vooroever een alternatief
zijn. Een robuuste technische ingreep als een damwand kan alternatief zijn voor taludverflauwing aan de binnenzijde.
Mogelijkheden voor de doorbraakvrije (super)brede multifunctionele dijk: een kwestie
van kansen zien en grijpen
Uit de kaartinventarisatie van locaties waar toekomstige stedelijke ontwikkeling of
grootschalige reconstructie direct grenst aan primaire keringen blijkt dat er vele mogelijkheden zijn voor multifunctionele dijken. Dat geldt vooral voor het boven- en benedenrivierengebied, maar ook voor Flevoland en locaties langs de kust. Het maken van
een doorbraakvrije waterkering is voor elke locatie inhoudelijk en bestuurlijk maatwerk.
De kansen voor combinatie van een functioneel en landschappelijk aantrekkelijk gebied
met een doorbraakvrije waterkering zijn talrijk. Dat blijkt uit meerdere verkenningen en
studieprojecten die in de afgelopen tijd zijn verschenen.
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watersysteem

dijklengte verflauwen
verzwaren
dijkverhoging aanleg berm
bekleden
(km)
binnentalud buitenbekleding
(%)
(%)
binnentalud
(%)
(%)
(%)

damwand
(%)

Noordzee, Waddenzee

330

10

50

-

-

-

-

estuaria

310

10

50

40

-

-

-

meren

460

10

50

-

-

-

-

benedenrivierengebied

590

25

-

-

100/10*

30

20

bovenrivierengebied

810

40

-

-

100/25*

25

15

* stabiliteit/piping
Indicatie maatregelen voor doorbraakvrije dijken (percentage van dijklengte)

watersysteem

verflauwen
verzwaren
dijkverhoging aanleg berm
bekleden
binnentalud buitenbekleding
binnentalud

damwand

Noordzee, Waddenzee

2,6

6,1

-

-

-

-

estuaria

2,6

6,1

1,6

-

-

-

meren

1,8

1,9

-

-

-

-

benedenrivierengebied

1,0

-

-

2,1

1,0

6,8

bovenrivierengebied

0,7

-

-

1,0

0,8/1,0*

4,4

*IJssel- en Maasdijken / overige dijken
Indicatie eenheidsprijzen van maatregelen voor doorbraakvrije dijken (miljoen €/km),
zonder meekoppelen met Hoogwaterbeschermingsprogramma’s

watersysteem

verflauwen
verzwaren
dijkverhoging aanleg berm
bekleden
damwand
binnentalud buitenbekleding
binnentalud

totaal

Noordzee, Waddenzee

90

1010

-

-

-

-

1100

estuaria

80

940

200

-

-

-

1220

meren

80

450

-

-

-

-

530

benedenrivierengebied

120

-

-

930

110

790

1940

bovenrivierengebied

180

-

-

730

170

480

1570

totaal

550

2400

200

1660

280

1270

6360

Indicatie kosten van maatregelen voor doorbraakvrije dijken (miljoen €),
zonder meekoppelen met toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s

verzwaren
buitenbekleding

dijkverhoging

totaal

1010

530

1540

estuaria

940

500

1440

meren

450

670

1120

benedenrivierengebied

-

670*

bovenrivierengebied

-

-

-

2400

2370

4770

watersysteem
Noordzee, Waddenzee

totaal

670*

* inclusief deels met berm
Indicatie kosten van maatregelen voor klimaatbestendigheid doorbraakvrije dijken (miljoen €),
zonder meekoppelen met toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
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Beknopte kengetallen kosten-batenanalyse
Kosten
De kosten van de maatregelen om de dijk doorbraakvrij en klimaatbestendig te maken
zijn per km dijklengte op een globale manier geraamd [Niemeijer, 2008]. Behalve met
de uit te voeren werkzaamheden is rekening gehouden met onder meer grondaankoop
en, bij binnendijks ruimtebeslag, met compensatie van natuur en landschap. De eenheidsprijzen omvatten de directe en indirecte bekende kosten en zijn exclusief saneringen, aanpassingen van kabels en leidingen, schadevergoedingen en BTW.
Een vereenvoudiging bij de maatregelen betreft de dimensies van de bermen voor
stabiliteit én opbarsten en piping in het rivierengebied. Voor het bovenrivierengebied is
van een standaardberm van 10 m breed en 1 m dik uitgegaan, voor het benedenrivierengebied van 20 m breed en 2 m dik. Wanneer bij rivierdijken het kritieke golfoverslagdebiet van 10 l/s per m wordt overschreden, is aangenomen dat het binnentalud
wordt bekleed. De kosten daarvan zijn gebaseerd op een extreme variant, namelijk het
aanbrengen van open asfaltbeton.
De eenheidsprijzen overziend, zijn het plaatsen van damwanden in het rivierengebied
en het verzwaren van de buitenbekleding van dijken langs Noordzee, Waddenzee,
meren en estuaria relatief dure maatregelen. Relatief laag zijn de kosten voor het
verflauwen van het binnentalud in het rivierengebied. Voor de hogere dijken langs de
kust gaat deze ingreep met een beduidend grotere investering gepaard.
Door de dijklengte van een bepaalde maatregel te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs van die maatregel en deze vervolgens te sommeren per watersysteem wordt een
overzicht van de totaalkosten gekregen. Wanneer alle categorie A dijken in Nederland
doorbraakvrij zouden worden gemaakt, wordt een totaalbedrag van bijna 6,5 miljard
euro gevonden. Het benedenrivierengebied, gevolgd door het bovenrivierengebied,
neemt het meest hiervan voor zijn rekening, de meren het minst. Noordzee, Waddenzee en estuaria nemen een tussenpositie in. Van de maatregelen legt het verzwaren van
de buitenbekleding het grootste beslag op het benodigde budget, gevolgd door de
aanleg van bermen waarvan grondaankoop een forse kostenpost is.
Wordt bij het ontwerp van de doorbraakvrije dijken geanticipeerd op klimaatverandering c.q. een (versterkt) stijgende zeespiegel, dan nemen de totaalkosten toe met een
kleine 5 miljard euro tot 11 miljard euro. Deze toename komt vooral op het conto van
hogere dijken met een versterkte buitenbekleding langs Noordzee, Waddenzee, estuaria en meren. De extra kosten voor het benedenrivierengebied zijn beduidend minder.
Hier is, zoals eerder aangegeven, verondersteld dat 50% van de dijken aangepast moet
worden om klimaatbestendig te zijn. Klimaatverandering leidt op de Rijn en Maas tot
hogere maatgevende afvoeren maar deze worden opgevangen met verruimende maatregelen: dijken hoeven dus hier niet te worden versterkt.
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Hoogwaterbeschermingsprogramma
Sinds 1996 vindt ééns in de vijf jaar een wettelijke toetsing van de kwaliteit van de primaire waterkeringen
plaats. Dit wordt gedaan omdat in de loop van de tijd maatgevende waterstanden en golven voor dijken kunnen veranderen: door nieuwe inzichten en rekenmethoden, door lagere of hogere rivierafvoeren, meer storm
en stijging van de zeespiegel en/of door aanpassing van de normhoogte.
De eerste toetsing is afgerond in 2001, de tweede in 2006. Bij de tweede toetsing bleek dat 24% van de
keringen niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet. Hiervoor is in 2006 door de staatssecretaris van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat een verbeterprogramma opgesteld, het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De waterschappen hebben de meeste dijken in beheer en voeren dan ook het
grootste deel van de projecten in het HWBP uit. Voor een klein deel van de waterkeringen zijn de regionale
diensten van Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat keert subsidie uit voor
de realisering van de projecten.

Dijkverbetering
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In het vervolg van de analyse wordt met de kosten voor klimaatbestendigheid geen
rekening gehouden. Immers, de dijken zullen op gezette tijden ongeacht een wel of
niet doorbraakvrije status met het oog zeespiegelstijging versterkt moeten worden. Wel
is sprake van meerkosten omdat bijvoorbeeld de buitenbekleding in een wat zwaardere
uitvoering moet worden aangebracht. Wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd in
combinatie met reguliere dijkverhoging, zijn deze meerkosten echter zeer beperkt.
De eenheidsprijzen en uitvoeringskosten gelden uitsluitend wanneer de werkzaamheden afzonderlijk en dus niet in combinatie met reguliere dijkversterking zoals in toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s worden uitgevoerd. Dat laatste ligt erg
voor de hand omdat op die manier de overlast voor burgers wordt beperkt en de kosten kunnen worden gedrukt. Vooral wanneer de maatregelen voor reguliere dijkversterking en voor het doorbraakvrij maken overeenkomen, kan een forse kostenbesparing
worden bereikt. Dat is met name voor de dijken langs Noordzee, Wadddenzee, estuaria
en meren het geval. Op gezette tijden moeten de dijken hier worden versterkt om gesteld te staan voor de toekomstige (versterkte) zeespiegelstijging. Concreet betekent dit
het verhogen van de dijken en het aanpassen en/of vernieuwen van de buitenbekleding. Om dezelfde dijken enkel doorbraakvrij te maken zal de bekleding, vooral
rondom toetspeil en hoger, zwaarder moeten worden uitgevoerd en hoger op het buitentalud moeten doorlopen. De kruin moet mogelijk wat worden verhoogd zodat het
kritieke golfoverslagdebiet van 30 l/s per m niet wordt overschreden. Ook kan het verflauwen van het talud naar 1:3 nog deel uitmaken van de werkzaamheden. Duidelijk is
dat genoemde maatregelen goed in combinatie zijn uit te voeren en dat die strategie
tot een aanzienlijke reductie van de kosten voor doorbraakvrije dijken kan leiden. Volgens een expertschatting kan op een reductie tot ongeveer 80% van de kosten worden
gerekend [Niemeijer, 2008].
Andere maatregelen waarmee de dijk doorbraakvrij wordt gemaakt laten zich niet of
moeilijker met reguliere dijkversterking verenigen. Een voorbeeld is het aanbrengen van
bekledingen op binnentaluds. Dat is een maatregel die bij gangbare dijkversterking
praktisch nooit wordt toegepast. Hetzelfde geldt in wat mindere mate voor de aanleg
van stabiliteits- en pipingbermen. Deze maatregelen zijn overigens enkel relevant voor
het rivierengebied: combinatiemogelijkheden liggen hier minder in het verschiet omdat
de voorkeur uitgaat naar rivierverruimende maatregelen boven reguliere dijkversterking.
Voor dijken langs Noordzee, Waddenzee, meren en estuaria is ervan uitgegaan dat
infiltratie van golfoverslag en het daarna afschuiven van het binnentalud niet optreedt
bij een binnentalud 1:3 of flauwer. In de totaalkosten is het verflauwen van steilere taluds naar 1:3 verdisconteerd. Als optie zijn de meerkosten berekend wanneer deze dijken van een talud 1:5 worden voorzien. De kosten nemen in dat geval toe met een
bedrag van ongeveer 2 miljard euro wanneer deze maatregel afzonderlijk wordt uitgevoerd. Door mee te koppelen met verhoging van dijken kan een kostenreductie tot ongeveer 60% van de kosten worden behaald.
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watersysteem

kosten
(M€)

dijklengte
(km)

kosten
(M€/km)

watersysteem

restrisico
(M€/jaar)

maximaal
investeringsbedrag
(M€/km)

zonder* met* zonder* met*
Noordzee, Waddenzee

330

1100

220

3,3

0,7

Noordzee, Waddenzee

4

0,3

estuaria

310

1220

240

3,9

0,8

estuaria

4

0,5

meren

460

530

110

1,1

0,25

meren

4

0,3

benedenrivierengebied

590

1940

n.v.t.

3,3

n.v.t.

benedenrivierengebied

62

3,9

bovenrivierengebied

810

1570

n.v.t.

1,9

n.v.t.

bovenrivierengebied

45

1,8

* meekoppelen met toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
(80% kostenreductie)
Indikatie kosten van maatregelen voor doorbraakvrije dijken zonder en met

Indikatie restrisico (miljoen €/jaar) in 2015 en maximaal investe-

meekoppelen*, totaal (miljoen €) en gemiddeld per km dijk (miljoen €/km)

ringsbedrag gemiddeld per km dijk (miljoen €/km)

O v e r s t roming srisicokaart
v ersie juni 2 00 8
Waarom een overstromingsrisicokaart?
De overheid zorgt ervoor dat iedereen in Nederland geïnformeerd kan zijn over risico’s. Dat gebeurt onder meer met de
risicokaart. De risicokaart heeft als doel een actueel en zo volledig mogelijk beeld te geven van de risico’s in de omgeving van
bewoners. Informatie over overstromingsrisico’s hoort daarbij.
Gemeenten kunnen hun inwoners aangeven welke maatregelen zijn getroffen en hoe zij moeten handelen als zich een ramp
Groningen

Leeuwarden

of een zwaar ongeval voordoet.

Wat staat er nu op de kaart?

Assen

Deze versie van de kaart is het resultaat van de eerste ontwikkelingsfase. De kaart toont voor alle plekken in dijkringen welke waterdiepte maximaal kan
optreden wanneer een primaire waterkering langs
de zee, de grote rivieren, het IJsselmeer of Markermeer bezwijkt. Ook zijn buitendijks gelegen terreinen aangeven. Deze kunnen bij hoogwater geheel
of gedeeltelijk overstromen. Voor de buitendijkse
gebieden langs de Limburgse Maas zijn al overstromingsdiepten bij 3 verschillende jaarlijkse kansen
Zwolle

van voorkomen aangegeven.
Lelystad

Haarlem

Amsterdam

Utrecht

Den Haag

Arnhem
Rotterdam

Legenda
Primaire waterkeringen
cat. a
cat. b
cat. c

Den Bosch

grens hoge gronden
Maximale waterdiepte (m)
0,2 m auto’s kunnen nog rijden
0,2 - 0,5 m
0,5 - 0,8 m legervoertuigen kunnen rijden
0,8 - 2 m eerste verdieping toegankelijk
2 - 5 m zolder toegankelijk

Middelburg

>5m
Buitendijks gebied

Wie hebben de kaart gemaakt?
De overstromingsrisicokaart is een onderdeel

De kaart zal verder worden ontwikkeld
In de komende fase worden ook overstromingen in overige bui-

van de provinciale risicokaart. Hij is gemaakt in

tendijkse gebieden toegevoegd. Bovendien zijn in sommige ge-

samenwerking tussen de provincies en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenland-

bieden ook overstromingen vanuit binnenwater relevant Het is

se Zaken en Koninkrijkrelaties.

zelfs mogelijk dat sommige gebieden dan in een hogere waterMaastricht

diepteklasse komen te liggen of alsnog een waterdiepte krijgen
terwijl ze in deze fase nog droog zijn gebleven. Dit zal dan op

Informatie over de risicokaart

de kaart worden toegevoegd. De kaart zal ook regelmatig wor-

De overstromingsrisicokaart is te vinden op

den geactualiseerd zodra verbeterde overstromingsberekenin-

www.risicokaart.nl

gen beschikbaar komen.

Contact opnemen over de kaart:
frank.alberts@rws.nl of don.de.bake@rws.nl
Colofon
Productie: Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad
Ontwerp: AIGU Ontwerpstudio, Dronten
Druk: Drukkerij Wilmaco
Juni 2008
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Het doorbraakvrij maken van kunstwerken en B-keringen is niet in de quick scan opgenomen en komt dus niet in de kosten tot uitdrukking.
Wat de kunstwerken aangaat, ligt het ook hier voor de hand aan te sluiten bij reguliere
werkzaamheden zoals renovatie of vervanging. In samenhang met doorbraakvrije
dijken verliezen C-keringen op den duur hun functie. Een kostenbesparing ligt dus hier
in het verschiet omdat minder of geen aandacht aan het beheer en onderhoud behoeft
te worden besteed.
Maximaal te investeren bedrag
Door de toepassing van doorbraakvrije dijken wordt het restrisico (kans maal gevolg) in
2015 tot praktisch nul gereduceerd. Op basis daarvan is per watersysteem het maximaal te besteden bedrag aan doorbraakvrije dijken berekend. Delen door het aantal km
dijk per watersysteem levert het gemiddelde maximale investeringsbedrag per km doorbraakvrije dijk [Kind, 2008a]. Bij de berekening is uitgegaan van een discontovoet van
2,5% per jaar. Voor extra beheer en onderhoud is 0,2% per jaar van de investeringskosten aangehouden.
Gegevens voor de bepaling van het risico, te weten overstromingskans, economische
schade en slachtoffers, zijn in het kader van WV21 berekend en verzameld in [Van Velzen, 2008b]. Deze gegevens zijn samengevat opgenomen in [Kind, 2008b] waarin een
kengetallen kosten-batenanalyse (kkba) is uitgevoerd voor de bepaling van economische optimale veiligheidsniveaus per dijkring(deel). Slachtoffers en immateriële schade
zijn in deze kkba op een monetaire manier benaderd en opgeteld bij de economische
schade. In de quick scan is bij deze benadering aangesloten.
Het grootste restrisico wordt aangetroffen in de dijkringen of delen daarvan die vanuit
de benedenrivieren worden bedreigd. Het bovenrivierengebied volgt op een tweede
plek. In de overige gebieden (Noordzee, Waddenzee, meren en estuaria) is het restrisico aanmerkelijk lager. Dit beeld wordt in grote lijnen ook opgeroepen door de overstromingsrisicokaart die recent in een samenwerkingsverband van provincies en de
ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot
stand is gekomen. In lijn met het risico valt in het benedenrivierengebied het meeste
geld aan doorbraakvrije dijken te besteden.
Vergelijking
Vergelijking van het maximale investeringsbedrag per km doorbraakvrije dijk met de
gemiddelde kosten per km doorbraakvrije dijk geeft een indruk van de efficiëntie en
kansrijkheid van het concept. De kosten voor de watersystemen Noordzee, Waddenzee, meren en estuaria betreffen meerkosten omdat, zoals voor de hand ligt, aangesloten wordt bij toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s. Dit levert een forse
kostenbesparing op. Voor het rivierengebied zijn meekoppelmogelijkheden niet of minder aanwezig omdat de voorkeur hier uitgaat naar verruiming boven reguliere dijkversterking.
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Cascaderoutes in en langs de Rijntakken
53

52

45

51
50
49

44
47
48
43
41

42

38

Cascadewerking: kortsluiting tussen Waal en
Maas met aanliggende dijkringen bij een dijkdoorbraak bij Weurt (indicatief)

Maximale waterdiepte
<1m

Amerongen

1-2m
2-3m
3-4m

Cascadewerking bij een dijkdoorbraak bij

>4m

Amerongen langs de Neder-Rijn, bij een
afvoer van 16.000 m3 bij Lobith (indicatief)
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De vergelijking leert dat investeren in het concept doorbraakvrije dijk een aantrekkelijke
optie kan zijn voor het boven- en benedenrivierengebied omdat de totale kosten daar
lager zijn dan of gelijk zijn aan het maximale investeringsbedrag. Dit geldt ook voor de
meren, omdat in dit geval de meerkosten op lijken te wegen tegen het maximale
investeringsbedrag. Voor de watersystemen Noordzee, Waddenzee en estuaria is bij de
huidige normen de verhouding tussen meerkosten en investering wat ongunstiger maar
kan het introduceren van het concept toch zeker de moeite waard zijn. Dit gezien de
relatief lage meerkosten in vergelijking met de kosten van traditionele dijkversterking en
het feit dat juist in deze watersystemen het slachtofferrisico een belangrijke rol speelt.

Tot slot
De beknopte kosten-batenanalyse geeft een indruk van de kansrijkheid van doorbraakvrije dijken. Andere niet (gemakkelijk) in geld uit te drukken overwegingen spelen echter ook een rol en kunnen uiteindelijk een ander, positiever of negatiever, beeld
opleveren. Genoemd kunnen worden de buitengewone kwetsbaarheid van Nederland
voor overstromingen, plaatsgebonden risico, groepsrisico, aantasting van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde van dijken, ruimtelijke kwaliteit,
combinatiemogelijkheden met ruimtelijke (her)inrichting van stedelijk gebied, gevolgen
voor ruimtelijke ontwikkeling, gevolgen voor rampenbeheersing, …. Beoordeling in een
breder perspectief dus waarvoor deze quick scan niet het geëigende middel is. Bovendien ligt het voor de hand een dergelijke analyse in combinatie met andere risicobeperkende maatregelen als dijkverhoging en compartimentering uit te voeren.
De beknopte kosten-batenanalyse geeft een indruk van de kansrijkheid van doorbraakvrije dijken op het niveau van watersystemen. De diepgang van de quick scan laat het
niet toe in ruimtelijke zin, per dijkring(deel), meer gedetailleerde uitspraken te doen.
Het concept van doorbraakvrije dijken kan integraal voor een watersysteem worden
toegepast (‘gelijke monniken, gelijke kappen’) maar ook per individuele dijkring of zelfs
een deel daarvan. Denk daarbij aan (delen van) dijkringen met een relatief grote economische waarde en/of bevolkingsdichtheid. Ook kan cascadewerking - waardoor bij een
dijkdoorbraak niet alleen de aangrenzende dijkring maar ook andere dijkringen overstromen – een reden zijn dit concept gericht in te zetten [Silva et al, 2005; Van Mierlo
en Van Buren, 2006]. Een vervolgstudie biedt de mogelijkheid meer met de gebiedseigenschappen van watersystemen rekening te houden.
De beknopte kosten-batenanalyse geeft een indruk van de kansrijkheid van doorbraakvrije dijken zonder en met ‘meeliften’ met toekomstige hoogwaterbeschermingsprogramma’s. Dijken in Nederland worden geregeld, met een frequentie van 25 á 50 jaar,
onder handen genomen omdat ontwerpregels en/of condities veranderen of omdat het
reguliere onderhoud dat vraagt. Het ligt voor de hand zo veel mogelijk bij deze werkzaamheden aan te sluiten en de maatregelen waarmee een dijk doorbraakvrij wordt gemaakt niet afzonderlijk uit te voeren. Deze strategie spreidt de werkzaamheden in de
tijd, kan een forse kostenbesparing opleveren en beperkt de overlast voor burgers.
Op die manier zou in een periode van grofweg 50 jaar geleidelijk naar doorbraakvrije
dijken in Nederland kunnen worden toegewerkt.
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Geen dijk hetzelfde (dreiging, belasting, profiel, ondergrond, ruimte, andere functies….)
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Conclusies
..............................................................................................

Dijken kunnen meer golfoverslag hebben dan gedacht
1. Dijken langs zee, estuaria en meren zullen hoogstwaarschijnlijk niet bezwijken bij
een golfoverslagdebiet van 30 l/s per m of minder. Geen van de onderzochte
dijken heeft bij deze overslag wezenlijke schade laten zien. Voorwaarde is dat het
binnentalud 1:3 of flauwer is om afschuiven door infiltratie van overslagwater te
voorkomen.
2. Voor rivierdijken wordt voorzichtigheidshalve een kritiek golfoverslagdebiet van
10 l/s per m aangehouden.
3. Om deze oversterkte te verzilveren is het van belang dat de dijk bij bovenmaatgevende omstandigheden voor waterstand en bijbehorende golven niet door
andere mechanismen faalt. Maatregelen liggen in de sfeer van het verbreden van
de dijk.
Door golven aangevallen dijken bijna doorbraakvrij
4. Aan dijken langs zee, estuaria en meren die recent zijn versterkt dan wel in de
komende periode tot 2015 versterkt gaan worden, kan hoogwaarschijnlijk het predikaat doorbraakvrij worden gegeven. Het gaat hier om ongeveer 50% van de
dijken: 10% van de dijken moet nog wel een talud 1:3 of flauwer krijgen.
5. Dijken langs dezelfde watersystemen die in 2015 nog net door de toetsing komen,
moeten onder handen worden genomen om aan de ‘doorbraakvrije norm’ te voldoen. De buitenbekleding krijgt meer van golfaanval te duchten en zal, vooral
rondom toetspeil en hoger, 15-25% zwaarder moeten worden ontworpen. Ook zal
de bekleding hoger op het talud moeten doorlopen. Verder is het mogelijk dat
sommige dijken zoals langs de Westerschelde wat verhoogd moeten worden om
aan het criterium van 30 l/s per m te voldoen.
Relatief beperkte aanpassingen in rivierengebied nodig
6. Om dijken in het bovenrivierengebied doorbraakvrij te maken moet aan de binnenzijde een berm worden aangelegd om afschuiven van het binnentalud (door
macroinstabiliteit) en/of inzakken van de dijk (door opbarsten en piping) te voorkomen. Opbarsten en piping is waarschijnlijk voor ongeveer 25 à 40 % van de dijklengte een gevaarlijk faalmechanisme.
7. Het kritieke golfoverslagdebiet van 10 l/s per m wordt bij ongeveer 25% van de
dijklengte overschreden. Maatregelen liggen in de sfeer van dijkverhoging (met
orde dm’s) of het bekleden van het binnentalud met bijvoorbeeld een met geotextiel versterkte grasmat.
8. Op de Maas doet zich plaatselijk waarschijnlijk nog het probleem voor dat de
kruinhoogte onvoldoende is om het overstromen van de dijk te voorkomen. Ingrijpende maatregelen om erosie van het binnentalud te voorkomen zijn dan onontkoombaar, bijvoorbeeld dijkverhoging of open asfaltbeton op het binnentalud met
daaroverheen een grasmat.
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Momenteel staat het idee van de superbrede dijk in de belangstelling. Dat wordt als een innovatief concept
gebracht, waarbij in het algemeen wordt gedacht aan het toepassen van de allernieuwste kennis en technieken.
Maar ook uit het verleden kunnen we heel veel leren. Zo kunnen we veel leren uit de historie van Dordrecht,
de oudste stad van Holland, die al meer dan 800 jaar leeft mèt en strijdt tégen het water. Dwars door de historische binnenstad van Dordrecht loopt de Voorstraat, de langste winkelstraat van West-Europa, maar tevens de
primaire waterkering, die het Eiland van Dordrecht beschermt tegen overstromingen.
In de loop van eeuwen is deze dijk steeds meer in het hele stadsbeeld opgenomen, zodat hij tegenwoordig niet
meer als een dijk te herkennen is. In figuur 1 is het Scheffersplein (als deel van de Voorstraat) weergegeven
zoals deze in 1900 en in 2000 eruitzag. De terrasjes zitten midden op de waterkering.

Figuur 1. Scheffersplein 1900 en 2000 (bron: gemeente Dordrecht)

De Voorstraat is dan ook heel goed te beschouwen als een ‘superbrede dijk avant la lettre’. Door de breedte, de bestrating en
vooral de bebouwing aan weerszijden van de dijk is een ongecontroleerde doorbraak nauwelijks te verwachten (figuur 2).
En om het restrisico nog verder te beperken wordt gebruik
gemaakt van de traditionele techniek van ‘vloedschotten’. Alleen
zijn deze vloedschotten niet bedoeld om het water buiten de
woningen te houden, maar wel om te voorkomen dat het water
vanuit de achterdeur via de voordeur het binnendijks gebied in

Figuur 2. Dwarsdoorsnede over de Voorstraat

kan stromen (figuur 3).

(bron: waterschap Hollandse Delta)

Deze vloedschotten vervullen ook nog een tweede, communicatieve functie. Op de laatste woensdag van september wordt de
jaarlijkse vloedschotoefening gehouden, waardoor het winkelend
publiek geconfronteerd wordt met de waterveiligheidsaspecten in
het overgangsgebied tussen de rivieren en de zee. Hiermee wordt
het waterbewustzijn van de gemiddelde Dortdtse burger méér
vergroot, dan met tien ‘Postbus 51’-spotjes.
Figuur 3. Vloedschotoefening op de Voorstraat
(bron: waterschap Hollandse Delta)
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9. Maatregelen om aan dijken in het benedenrivierengebied en de IJsseldelta de status
doorbraakvrij te kunnen geven zijn vergelijkbaar met die in het bovenrivierengebied. Door de aanwezigheid van dikke afdeklagen van slap veen en/of klei kunnen
zwaardere uitvoeringen van de binnenberm noodzakelijk zijn. Pipingbermen, relevant voor orde 10% van de dijken, kunnen hier vooral een grotere dikte vragen.
(Super)brede dijken niet nodig voor doorbraakvrij
10. (Super)brede doorbraakvrije dijken kunnen vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld bij de (her)inrichting van stedelijk gebied. Een
dergelijke breedte is vanuit technisch oogpunt niet nodig om de dijk het predikaat
doorbraakvrij te kunnen geven.
Alternatieven bij ruimtegebrek beschikbaar
11. Doorbraakvrij maken in het rivierengebied gaat in de regel met een binnendijkse
verbreding van de dijk gepaard. Dat levert problemen op met bebouwing op en
langs de dijk, vooral in het boven- en benedenrivierengebied bij respectievelijk ongeveer 15 en 20% van de dijklengte. Alternatieve maatregelen zoals damwanden
of buitendijkse versterking kunnen dan een oplossing bieden.
Wateroverlast mogelijk in zone achter dijk
12. Het waterbezwaar (door kortdurende golfoverslag) blijft bij doorbraakvrije dijken
beperkt tot hooguit enkele dm’s waterdiepte over enkele km’s achter de dijk. Alleen
langs de bedijkte Maas is door het plaatselijk en kortdurend overstromen van dijken
het waterbezwaar mogelijk groter, maar dat staat dan nog in geen verhouding tot
een overstroming bij een dijkdoorbraak.
Voor klimaatverandering gesteld staan
13. Klimaatbestendigheid van doorbraakvrije dijken is, althans voor de komende 100
jaar, geen issue in het bovenrivierenrivierengebied. Immers, hogere afvoeren van
Rijn en Maas worden volgens het lopende beleid opgevangen met rivierverruiming
en gaan dus niet met hogere waterstanden gepaard. De ontwerpcondities blijven
onveranderd.
14. Dat geldt niet voor doorbraakvrije dijken in de andere watersystemen. Hier speelt
(versterkte) zeespiegelstijging een rol. De dijken zullen dus verhoogd moeten worden wat overigens ook het geval is als de dijken niet doorbraakvrij zijn gemaakt.
Inpassing in landschap: soms goed mogelijk, soms lastig
15. Het doorbraakvrij maken van dijken is in de praktijk een meervoudige opgave
waarbij met gebruiksfuncties, landschappelijke kwaliteiten, cultuurhistorische
elementen en natuurwaarden rekening moet worden gehouden en die uiteindelijk
een mooi, helder en continu profiel moet opleveren.
16. Technische maatregelen om steilere binnentaluds van rivierdijken erosiebestendig te
maken (voor extreme golfoverslag) moeten uit oogpunt van robuustheid en landschappelijke impact kritisch worden beoordeeld. Verminderen van golfoverslag
door meer ruimte voor de rivier, en dus waterstandsdaling, te realiseren of door
buitendijkse dijkverhoging zijn goede alternatieven.
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Overstroombare superbrede dijk in Japan

Brede dijk langs Wantij in Dordrecht met ook functie voor recreatie en natuur
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17. Het doorbraakvrij maken van de meeste dijken langs zee en estuaria en van de
moderne IJsselmeerdijken is heel goed mogelijk met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.
18. Profielaanpassing van de oude dijken aan de westzijde van de voormalige Zuiderzee met behoud van de bestaande ruimtelijke kwaliteit is problematisch. Mits goed
ontworpen kunnen ingrepen in de ondiepe vooroever een alternatief bieden.
19. Kansen voor de doorbraakvrije (super)brede multifunctionele dijk zijn op kortere en
langere termijn op veel plaatsen aanwezig. Ze moeten tijdig worden gezien en
benut. De mogelijkheden voor gecombineerd ontwerp van een functioneel en
landschappelijk aantrekkelijk gebied met een doorbraakvrije waterkering zijn talrijk.
Economisch aantrekkelijk, vooral door meekoppelen met Hoogwaterbeschermingsprogramma’s
20. De totale kosten van het doorbraakvrij maken van alle categorie A dijken in Nederland, exclusief de kunstwerken, bedragen bijna 6,5 miljard euro. Wordt bij het
ontwerp geanticipeerd op een (versterkt) stijgende zeespiegel, dan nemen de totale
kosten toe tot 11 miljard euro. Uitgangspunt bij deze kosten is dat de maatregelen
separaat en dus niet in combinatie met reguliere dijkversterking zoals in toekomstige Hoogwaterbeschermingsprogramma’s worden uitgevoerd. Door hierbij aansluiting te zoeken is bij de watersystemen Noordzee, Waddenzee, meren en
estuaria een forse kostenbesparing (orde 80%) te behalen.
21. Dijken in Nederland worden regelmatig, met een frequentie van orde 25 á 50 jaar,
onder handen genomen omdat ontwerpregels en/of –condities veranderen of
omdat het reguliere onderhoud dat vraagt. Mocht voor doorbraakvrije dijken worden gekozen, dan ligt het voor de hand bij deze werken aan te sluiten. Deze strategie spreidt de werkzaamheden in de tijd, drukt de kosten en beperkt de overlast
voor burgers. Op die manier zou in een periode van ongeveer 50 jaar geleidelijk
naar doorbraakvrije dijken in Nederland kunnen worden toegewerkt.
22. Het concept doorbraakvrije dijk is op basis van een beknopte kengetallen kostenbatenanalyse voor de watersystemen meren en boven- en benedenriviergebied en
wellicht in wat mindere mate voor de watersystemen Noordzee, Waddenzee en
estuaria een kansrijke maatregel. Bij de laatste watersystemen spelen de te behalen
kostenreductie door mee te liften met reguliere dijkversterking en de waardering
van slachtoffers een belangrijke rol.
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Dijken langs de Niederrhein, doorbraakvrij?
Momenteel wordt in Nordrhein-Westfalen een saneringsprogramma voor de dijken langs de Niederrhein
uitgevoerd. Saneringsprogramma, omdat in de meeste gevallen de bestaande dijken worden verwijderd en
nieuwe dijken worden aangelegd. Deze dijken hebben in vergelijking met de Nederlandse dijken in het
bovenrivierengebied een bredere kruin, een flauwer talud en een dikkere afdeklaag van klei in het buitentalud.
Bovendien worden de dijken zodanig ontworpen dat waterstanden tot aan de kruin gekeerd moeten kunnen
worden.
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Aanbevelingen
...............................................................................

1. Uitvoering van een vervolgstudie naar het concept ‘doorbraakvrije dijk’, diepgaander en in een breder perspectief met onder meer de volgende onderwerpen: technisch ontwerp, kunstwerken, kabels en leidingen, B- en C-keringen, kosten (in
vergelijking met andere risicobeperkende maatregelen en zonder/met meekoppelen met reguliere dijkversterking), systeemwerking, onzekerheden (robuustheidstoeslag), relatie met normering (type en hoogte), relatie met meerlaagsveiligheid,
maatschappelijke kosten-batenanalyse, …
2. Uitvoering van proefprojecten ‘doorbraakvrije dijk’ in de verschillende watersystemen om praktijkervaring op te doen en de discussie te ondersteunen.
3. Verkenning van de mogelijkheden in het rivierengebied van de buitendijkse variant
voor een doorbraakvrije dijk, in het bijzonder bij binnendijks ruimtegebrek en met
speciale aandacht voor de kosten en overstromingskans.
4. Opstellen van landelijke visie op de toepassingsmogelijkheden van doorbraakvrije
dijken in samenhang met andere risicobeperkende maatregelen.
5. Voortzetting van de golfoverslagproeven voor zee- en meerdijken.
6. Uitvoering van golfoverslagproeven voor dijken in het boven- en benedenrivierengebied én mogelijk langs de Niederrhein (in het kader van het samenwerkingsverband met Nordrhein-Westfalen).
7. Uitvoering van praktijkproeven voor andere faalmechanismen als afschuiven door
infiltratie en macro-instabiliteit én opbarsten en piping.
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