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TrovindeNoord-Brabant
onderzoektmogelijke/jevol^en
dijkdoorbraak

Na de hoogwaters van 1993e n 1995hebben
eenaantal overheden het initiatiefgenomen om een Hoogwater Informatie Systeem (HIS)teontwikkelen, waarmee in
hoogwatersituaties bestuurders, medeoverheden en andere betrokkenen eenduidig over deactuele situatie en mogelijke
gevaren engevolgengeïnformeerd kunnen
worden. Het HISiseen modulair opgezette
software applicatie en bestaat onder meer
uit modules logboek en monitoring, inundatie en schade- en slachtoffer.

waterkering aan opeen tweede regionale
waterkering, dieWerkendam omsluit.
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Samen met deBrabantse waterkeringbehcerders heeft Provincie Noord-Brabant, mer medewerking
van Haskoning, inundatiesimulaties met het rekenmodel Delft-FLSgemaakt. Alspilotproject is
gestart met een analyse van liebevollen van ecu dijkdoorbraak in dijkringgebied 24: het Land van
Heusden enAltena. Dit project isrecent afgerond: ondergaand vindt ude resultaten. De provincie
werkt inmiddels aan een model voordtjkringgebied ]6: hetgebicd langs deMaas tussen Boxmeeren
's-Hertogenbosch. De resultaten en ervaringen wordengebruiktom te kijken naarde mogelijke
gevolgen van ecu onverhoopte dijkdoorbraak, uut ennoodzaak van regionale waterkeringen eneventueel benodigde aanpassing van hetdraaiboek hoogwater. Ook kan het model wellichtgebruikt
worden 111 liet kader van deoverstromingsrisicobenadering. Dit project ontvangt IRMA-subsidie val
deEuropese Unie.
In 1999besloot deprovincie Noord-Brabant
het Hoogwater Informatie Systeem voor NoordBrabant optezetten.Samen metde Brabantse
waterkeringbeheerders (WaterschapDeMaaskant, Hoogheemraadschap AlmenBiesbosch en
Hoogheemraadschap vanWest-Brabantj begon
deprovincie met het maken van inundatieberekeningen.Alspilotprojectgebied isgekozen voor
dijkringgebied 24(LandvanAltena),medevanwegehet feit dat hetHoogheemraadschap Alm
en Biesbosch vragen vangemeente Werkendam
kreegoverdegebruiksmogelijkheden vande
regionale waterkering rondom Werkendam.

In dijkringgebied 24wonen ongeveer
50.000mensen. Degrootste woonkernen zijn
Werkendam, Sleeuwijk,Woudrichem enAlmkerk. Het gebied bestaat voor het merendeel
uit agrarisch gras-en akkerland. DeA27 tussen
Gorinchem en Bredadoorsnijdt het gebied van
noord naar zuid. Paralleldaaraan, iets ten westen van desnelweg, loopt één van de regionale
waterkeringen. In het noorden sluit deze
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Centraal in het project staat het maken
van inundatieberekeningen, waarvoor het
twee-dimensionale stromingsmodel Delft-FLS
gebruikt is.Deresultaten daarvan kunnen
onder anderegebruikt worden om de mogelijkegevolgen van een onverhoopte dijkdoorbraak opeen rij tezetten, het nut van regionale
waterkeringen teonderzoeken ofom de
beschikbare evacuatietijd in noodsituaties te
bepalen. Vooreen tweedimensionaal rekenmodel isgekozen,omdat het stromingspatroon
van water over land tijdens een overstroming
beter overeenkomt met derealiteit en er een
inzichtelijke schematisatie mogelijk is.Een
kombergingsmodel, zoals het modelRAMP,
beschrijft een inundatie vanuit het diepste
punt van eenpolder en werd daarom mede
met het oogop andere door terekenen dijkringgebieden nietgeschikt geacht. Delft-FLS
berekent deomvang van het inundatiegebied
bij een dijkdoorbraak, de inundatiediepte, de
srijgsnelheid en destroomsnelheid op elke
locatieen elk tijdstip.

Ecuhootjtelcciartvanhetpilotprojectgebied, binnen-enbuitendijks(grid50x50m).

Projectgebied
Het pilotprojectgebied ligt ten zuiden van
Gorinchem, ingeklemd tussen Waal en Maas
(zieafbeelding 1).Het gebied isonderdeel van
het benedenrivierengebied en wordt omringd
door deAfgedamde Maas,deBoven Merwede,
het Steurgat en deBergsche Maas. Hydraulisch
gezien isdit een complex gebied, vanwege de
afhankelijkheid tussen de afvoer vanMaas en
Waalen het getij. Hoge rivierafvoeren dempen
hetgetij uit. Hoge Waalafvoeren en hoge beneden waterstanden tengevolge van storm op
zeeengetij resulteren door opstuwing ook in
hogere waterstanden opdeMaas.
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Instrumentarium
Het project is in verschillende fasen uitgevoerd:modelopbouw, modeltest, calibratie en
tot slot het maken van berekeningen en het
analyseren vande resultaten.Tijdens de
modelopbouw zijn allegeometrische gegevens
tot één model verwerkt.Vervolgens zijn testbcrekeningcn gemaakt om deschcmatisatic
van de riviergeometrie tecontroleren. Op basis
hiervan isde bodcmliggmgopeen aantal locaties aangepast. Na deze ruwe test is meer
gedetailleerd gecalibreerd door FLS-berekeningsresultaten te vergelijken met ZWENDLresultaten voor identieke hydraulische scenario'szonder dijkdoorbraak. Pasalshet model
inorde isworden verschillende doorbraakscenario's met variatie in hydraulische randvoorwaarden,doorbraaklocatie en bresgroeikarakteristieken doorgerekend.
Debasis voor desimulaties iseen geometrisch model,opgebouwd uit een hoogtekaart
en een kaart met bodemruwhedcn.Opde randen van dit model worden de hydraulische
randvoorwaarden, afvoeren ofwaterstanden
als functie van de tijd, ingevoerd. Het model
van dijkringgebied 24heeft zes randen: twee
bovenstroomse dcbietranden (Waalen BergseheMaas)en vier benedenstroomse waters-
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Dehoogtekaart issamengesteld uit het
AlgemeenHoogtebestand Nederland en digitale rivierkaarten met lodingen van Rijkswaterstaat voor het zomerbed. Omdat de
invoer van hoogtegegevens op verschillende
gridgroottes, bijvoorbeeld 10x 10 m gebaseerd
waren, ismiddeling toegepast. Om tevoorkomen dat het zomerbed alshet ware omhoog
wordt getrokken, moer met het toepassen van
middelingsmcthoden uiterst zorgvuldig te

Schematische weergavevan deopbouwvon de hoogtekaart.

Gemiddelde hoogte
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tandranden (Beneden Merwede,Nieuwe Merwede,deAmeren deBiesbosch).Deranden van
het model moeten opruime afstand van eventuele doorbraaklocaties gekozen worden, zodat
deopgelegde randen niet meer van invloed
kunnen zijn opdeberekeningsresultaten. Om
het inundatieverloop tweedimensionaal te
kunnen schematiseren maakt Delft-FLS
gebruik van eengrid.Voordegridgrootte is
50x50m gekozen.Hiermee kan het zomerbed
van deMaas door tweeàdriegndcellen geschematiseerd worden, hetgeen voorde nauwkeurigheid wenselijk is.Een fijner grid was vanwegedegrootte van het projectgebied en de
beschikbare rekencapaciteit niet mogelijk. Een
nadeel isdat allewaterlopen en hooggelegen
elementen, bijvoorbeeld deA27,ook met deze
gridgroottegeschematiseerd worden.

Waterdiepten ïóuur nahet beginvan dedijkdoorbraak.

Totale hoogtekaart

werk worden gegaan. Daarna zijn de primaire
waterkering en andere hooggelegen elementen in het modelgebied geschematiseerd en
geïmporteerd in degemiddelde hoogtekaart.
Tot slot zijn de regionale hoofdwaterlopen aan
dehoogtekaart toegevoegd (zieafbeelding 2).
Om de ruwheidskaart temaken zijn landgebruikklassen omgezet naar ruwheden.
Decalibratie isuitgevoerd door een vergelijking temaken tussen rekenresultaten van
het ééndimensionaal ZWENDLmodel van
Rijkswaterstaat en dievan het tweedimensionaal Delft-FLS model.Dit isgedaan voor vijf
scenario's met verschillende afvoeren voor
Maas enWaalen bijbehorende benedenstroomse waterstanden.Daar waar nodig en
verklaarbaar, isde bodemschematisatie aangepast.Voorderuwheid is onderscheid
gemaakt in het zomerbed van deWaal, het
zomerbed van deMaas en het winterbed van
beide rivieren.Met name deberekende waterstanden voorscenario's die vergelijkbaar zijn
met MHW-omstandigheden, komen goed met
elkaar overeen.Verschillen tussen rekenresultaten van deze modellen van enkele decimeters
kunnen echter reëelzijn. Gestreefd isnaar een
nauwkeurigheid m deberekende waterstanden van ordegrootte 25cm.Het resultaat van
deze fase iseen voldoende betrouwbaar en
nauwkeurig model om inundatieberekeningen meeuit te voeren.Bijdecalibratie van het
model ishet belangrijk om stil testaan bij de
invloed van alle invoerparameters opde uiteindelijke inundatieresultaten. Wanneer ruwe
aannamen en schattingen in de invoerparameters,zoalsde vorm van de hoogwaterafvoergolf
endebresgroei,de nauwkeurigheid vande
rekenresultaten sterk beïnvloeden, creëert het
bij de calibratie tot op decentimeter afregelen
van een model immers een schijnnauwkeurigheid.

Scenario's
Voordit gebied zijn zes representatieve
extreme hydraulische scenario's opgesteld:vier
scenario's met een overschrijdingskans van
circa r/2000 perjaar en tweeextremere scenario's met rivicrafvoeren hoger dan de MHWafvoeren. Descenario's bestaan uit combinaties van rivicrafvoeren, storm op zeeen de
toestand van destormvloedkeringen (Maeslantkering en Hartelkering).Afhankelijk van
dedoorbraaklocatie zijn één ofmeerdere van
dezescenario'sgebruikt om een inundatiesimulatie uit tevoeren.Ook isgevarieerd in
afvoergolfvorm en breskarakteristieken om de
invloed vandezeparameters opde rekenresultaten tebepalen.Devier waterstanden opde
benedenranden zijn elkmet een regressievergelijking afhankelijk gemaakt van de rivierafvoeren opdeMaas en Waal.Het getij en de
waterstandverhoging tengevolge van storm op
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zeezijn hierop gesuperponeerd. Op deze
manier kan met het model iedere afvoergolfvorm m combinatie met een storm opzee
worden doorgerekend. Voorlopig zijn voor drie
doorbraaklocaties berekeningen uitgevoerd,
namelijk langs deWaal nabij Woudrichem,
langsdeMaas nabij Gendcren en aan deBiesboschzijde nabij Polder Pauluszand (zie afbeelding 1).Voordesituatie binnendijks iser vooralsnog van uitgegaan dat de regionale
keringen niet bezwijken.

meterperseconde.Indemeestextremescenario'sstroomt eendeelvanhet Waal-water, dat
instroomtdoordebresaan denoordzijde, het
gebiedweer uit richtingdeBiesbosch,overde
zuidwestelijk gelegen Maas-en Biesboschdijken.

Na vergelijken van verschillende doorbraaklocaties blijkt dat bij een doorbraak aan
deBiesboschzijde alleen het gebied ten westen
vande regionale kering overstroomt. Bijeen
doorbraak langsdeMaas,kan het gehele
gebied ten oosten vanderegionale kering
overstromen. Eendoorbraak langs deWaal
heeft degrootste gevolgen, in dat gevalkan het
gehele dijkringgebied overstromen. Deregionale keringvertraagt dan vooreen deel van het
dijkringgebied deoverstroming.Aan deze
doorbraaklocatie isderhalve vooralsnog de
meeste aandacht besteed.

Uitdeberekeningen blijkt dat het verloop
van dewaterstand binnendijks met name
bepaald wordt doordebresgroei.Variatie in de
hydraulische randvoorwaarden isvan minder
grote invloed op het verloop van de inundatie.
Niet zozeer de uiteindelijke bresbrcedte isvan
belang,maar vooralde bresgroeisnelheid kort
nadedoorbraak. Direct na doorbraak kan het
debiet door de bres namelijk snel toenemen
aangezien het verval noggroot is.Nadat het
water eenbepaalde locatieheeft bereikt, stijgt
dewaterstand ter plaatse zeersnel.Deeerste
vieruur isdewaterstandstijging circa20tot
40cm/uur, devolgende vier uur isde waterstandstijging circa5tot 20cm/uur en de daarna volgendevier uur minder dan 10cm/uur.
Dit betekent dat zodra het water een locatie
bereikt heeft, in een halvedag tijd een waterdiepte van 1,5à2,5meter ontstaat.

Waaldoorbraak
Voorhet doorbraaksccnariolangsdeWaalis
eenaantal berekeningen uitgevoerd:onder
andereéénberekeningmet een hoogwatergolfvorm,dieovereenkomt met de ontwerpgolf
voordeRijn (verschaald)en twee berekeningen
met eenextrabredegolfvorm.Aangenomen is
dat dedijk faalt ophetmoment datde topafvoer
passeert.Voordebresisgerekend met een tamelijk kleinebres(100meter in tweedageneneen
ontgrondingskuil vancircavijfmeter),een
'gemiddelde'bres(200meter intweedagen en
eenontgrondingskuil vancircatien meter)en
eenvrijgrotebres(300meter intweedagen en
eenontgrondingskuil vancirca20meter).Het
maximum debietdoordebresvarieertbijdeze
bressenvancirca 1.500totcirca3.500kubieke

BijeenWaal-doorbraak bij Woudrichem
met een standaard hoogwatergolfeneen vrij
grote bres,blijkt dat de woonkernen in het
gebied ten oosten van deregionale kering,
onder andere afhankelijk van deafstand tot de
doorbraaklocatie, na circa0,5tot 28uur overstromen. Na dedoorbraak bereikt het water
Woudrichem,gelegen opongeveer één kilometer ten noordwesten van het doorbraakpunt, in
een halfuur. Twaalfuur, nadat het water
Woudrichem bereikt heeft, isde waterdiepte
ter plaatse circa tweemeter. Het water bereikt
Werkendam, opeen afstand van acht kilometer
en gelegen ten westen van de regionale waterkering,pas na 51uur. Twaalfuur later isde
waterdieptedaar ongeveer 2,25meter. De
regionale waterkering rondom Werkendam
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Opgedane ervaringen
Dit project bevestigt wederom dat het verzamelen vangegevensen het bouwen, inclusiefcalibreren, vaneen goed overstromingsmodel een omvangrijke klus is.Een goed
databestand ishierbij een handig hulpmiddel.
Hetanalyseren en interpreteren van resultaten
isin allefasen van het project essentieel.Discussie hierover verbetert het inzicht in de werkingen debeperkingen van het model. Het
onderbouwen en vasrleggen van gemaakte
keuzes isaan te bevelen. Doorde gevoeligheid
van her model per parameter tebekijken en
slim keuzes remaken, kan het aantal door re
rekenen scenario's beperkt worden zonder dat
dit ten kostegaat van inzicht in de mogelijke
gevolgen van een dijkdoorbraak. Door het
einddoel goed voor ogen te houden, wordt
voorkomen dar te veelaandacht besteed wordt
aan onnodige details,die in het gehele proces
minder relevant zijn.
H o e verder?
Nu het pilotprojecr afgerond is,werkt de
provincie aan een model voor dijkringgebied
36van Waterschap DeMaaskant. Daarna zijn
dedijkringgebieden in west-Brabant aan de
beurt. Verder dient rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld deaanleg van woonwijken, een snelweg
ofingrijpende rivierverruiming.Zonodig moetendemodellen aangepast worden.
Denu beschikbare rekenresultaten en rapporten kunnen doordeprovincie, gemeenten
en waterschappen gebruikt worden. Tijdens
hoogwarersituatics zelfzullen ergéén berekeningen uitgevoerd worden. Op kririekc
momenten wordt een bijpassend scenario van
een vergelijkbare situatie van CD uitgelezen,
waaropdegevolgen van een eventuele dijkdoorbraak staan beschreven met de bijbehorende waterstanden binnendijks, evacuatie
mogelijkheden en bergingscapaciteiten. Deze
informatie dient in de voorbereidende fase als
basisvoor rampenbestrijdingsplannen en in
kritieke situaties alsondersteuning bij het
nemen van beslissingen doorde verantwoordelijke bestuurders, f

Waterstandenperlocatieversusdetijdnahetbeginvandedijkdoorbraak.

100

vertraagt indit scenariodeinundatie van Werkendam. In bepaalde scenario's kan deze
keringechrer ook nadelig werken.In dit doorbraakscenario blijft de N627,de provinciale
weg tussen Hank enWijk enAalburg, rot circa
\6 uur na doorbraak nog begaanbaar en is
daarom een belangrijke vluchtroute, zowel
richting Keizersveer alsrichting Hcesbeen (zie
afbeeldingen 3 en4).

Voormeerinjormatie kuntucontactopnemen
metDondeBakevanProvincieNoord-Brabanren
LiserteHeuero/HeraldVervoornvanHaskoning.

