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In het voorliggende rapport wordt een werkwijze beschreven voor het afleiden van
hydraulische ontwerprandvoorwaarden ten behoeve van HWBP 2015 projecten, zodanig dat
deze ontwerpen niet bij de eerstvolgende toetsronde worden afgekeurd. Hierbij is zoveel
mogelijk geprobeerd om aan te sluiten bij voorziene ontwikkelingen binnen WT12017. Er is
per faalmechanisme en per watersysteem een recept gegeven waarmee ontwerprandvoorwaarden kunnen worden afgeleid.
Dit document betreft een concept van de uiteindelijke update naar vs3 van het 012014 wat
speciaal voor 2 waterschappen (Rivierenland en Groot Salland) wordt vrijgegeven. De
oplevering hiervan gebeurt onder het project BOA Rivieren.
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1 Inleiding
In het kader van het HWBP dient in 2015 een aantal dijkontwerpen te worden gemaakt voor
secties die in eerdere toetsrondes niet zijn goedgekeurd. Voor deze ontwerpen zijn
hydraulische ontwerprandvoorwaarden benodigd. Voor de nabije toekomst is besloten een
ontwerpinstrumentarium op te stellen dat gebruik maakt van de meest recente kennis en om
vervolgens te anticiperen op toekomstige kennis (bijvoorbeeld de overstap van
overschrijdingskansen naar overstromingskansen). Voor de lange termijn wordt voorzien dat
er in 2018 een nieuw ontwerpinstrumentarium beschikbaar is waarin (nu nog te ontwikkelen
kennis) is opgenomen.
1.1

Probleemstelling
Voor een aantal HWBP projecten start in 2015 de verkenningsfase. Omdat de toetsmethodiek
van WTI2017 nog niet definitief is vastgesteld, biedt dit geen zekerheid voor het afleiden van
ontwerprandvoorwaarden. Parallel hieraan wordt voorzien dat er zowel een overstap van
overschrijdingskansen naar overstromingskansen als een wijziging van de getalswaarde van
de normen plaatsvindt. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de nieuw ontworpen
projecten bij de eerstvolgende toetsronde worden afgekeurd, zonder dat er overconservatief
wordt ontworpen.
Deze aanpassingen vallen onder het OI2014-vs3 waarvan een release (inclusief een update
het sterktedeel en de algemene handreiking) wordt voorzien juli 2015. Echter, voor 2
waterschappen zijn al eerder hydraulische ontwerprandvoorwaarden nodig. Dit document
betreft een concept van de uiteindelijke update naar vs3 voor de Waterschappen
Rivierenland en Groot Salland. De oplevering hiervan gebeurt onder het project BOA
Rivieren.

1.2

Doel
Het voorliggende rapport heeft als doel een werkwijze voor het afleiden van ontwerprandvoorwaarden te beschrijven, zodat hiermee de verkenning van de voor 2015
geselecteerde HWBP projecten kan starten. Deze ontwerprandvoorwaarden moeten zodanig
zijn dat de nieuw ontworpen HWBP projecten niet bij de eerstvolgende toetsronde (WTI2017)
worden afgekeurd.

1.3

Afbakening
Dit rapport beschrijft de werkwijze voor het afleiden van hydraulische ontwerpbelastingen, het
gaat niet in op de sterkte van de waterkering. Daarnaast is dit rapport slechts bedoeld voor de
HWBP projecten (Hoogwaterbeschermingsprogramma, 2013) waarvan de verkenning in 2015
van start gaat, dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delfzijl – Eemshaven (Waddenzee)
Mastenbroek (IJssel)
Olst – Zwolle (IJssel)
Pannerden – Loo (Pannerdensch Kanaal)
Tiel (Waal)
Opijnen – Ophemert (Waal)
Wolferen – Sprok (Waal)
Lingewaal – Neerijnen (Waal)
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•
•
•
•
•

Waardenburg – Opijnen (Waal)
Vuren – Haaften (Waal)
Gameren (Waal)
Drongelens kanaal (Bergsche Maas)
POV Centraal Holland (Lek)

De projectspecifieke recepten voor deze projecten zijn uitgewerkt in Hoofdstukken 5 t/m 7.
Deze recepten zijn bedoeld voor de verkenningsfase van de projecten. Het wordt de
ontwerper geadviseerd om periodiek na te gaan of er updates van het Ontwerp
Instrumentarium 2014 hebben plaatsgevonden die weerslag hebben op het project in kwestie.
Wanneer een project van de verkenningsfase in de planfase komt, wordt geadviseerd om
contact op te nemen met de Helpdesk Water.
Het generieke recept voor de afleiding van ontwerprandvoorwaarden (zoals beschreven in
Hoofdstuk 2) is breder toepasbaar, maar bredere toepassing wordt niet geadviseerd omdat
het OI2014 gericht is op HWBP projecten in de verkenningsfase. Wanneer dit generieke
recept toch wordt toegepast op een project wat niet in de bovenstaande lijst voorkomt,
moeten er nog wel keuzes gemaakt worden t.a.v. de te gebruiken schematisatie (database
fysica), afvoerstatistiek en correcties voor de invloed van rivierverruimende maatregelen. In
dat geval zijn deze keuzes de verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerder.
1.4

Relatie met andere projecten
Dit rapport is feitelijk een update van Deltares (2014) 1, waarin op eenzelfde manier recepten
ter afleiding van ontwerprandvoorwaarden worden beschreven, alleen dan voor HWBP
projecten waarvan de verkenningsfase in 2015 start. De achtergrondrapporten horende bij
OI2014 zijn in relatie tot het onderhavige rapport nog altijd relevant en bevatten nadere
informatie over de faalmechanismen en de vertaling van overstromingskans naar de faalkans
per dwarsdoorsnede (RWS WVL, 2013a; RWS WVL, 2013b). Naast de updates van OI2014
wordt ook van start gegaan met een overkoepelend instrumentarium, OI2018. Bij de
oplevering van OI2018 is ook de invulling van WTI2017 in zijn definitieve vorm bekend;
zodoende kan OI2018 daar naadloos op aansluiten. Omdat de verkenningsfase van een
aantal HWBP projecten al start voordat OI2018 beschikbaar is zijn er tussenstappen nodig
(tot nu toe OI2014 en OI2015). Er wordt geprobeerd om met deze tussenstappen al zoveel
mogelijk aan te sluiten op de belangrijkste ontwikkelingen binnen WTI2017, te weten:
•
•
•

Overstap van overschrijdingskansen naar overstromingskansen (Bijlage E)
Gebruik van GRADE afvoerstatistiek2 (Bijlage B)
Verdisconteren van statistische onzekerheid via toeslagen (Bijlage D)

Hiernaast moet, gezien de verre zichtjaren, rekening worden gehouden met verdere
rivierverruimende maatregelen (de voorkeursstrategie uit het Deltaprogramma). Aangezien
het van een aantal van deze ontwikkelingen nog onzeker is of ze daadwerkelijk worden
doorgevoerd, wordt in het onderhavige rapport gewerkt met verschillende scenario’s t.a.v. de
bovengenoemde aspecten. Deze scenario’s worden uitgewerkt in Hoofdstuk 2.
1

In Deltares (2014) zijn de volgende projecten opgenomen: Zuid-Beveland West, Emanuelpolder, Burghsluis –

Schelphoek, Boerderij de Ruyter, Zierikzee – Bruinisse, Loswal Hattem & Apeldoorns kanaal, Dalfsen, Zwolle,
Genemuiden, Randmeerdijk Noordoostpolder, Randmeerdijk, ZZL/DR7, ZZL/DR8 en Amertak.
2
Ten behoeve van het concept vs3 van OI2014 is ook een concept werklijn gebruikt uit het project GRADE (voor 2015
is deze exact gelijk aan de werklijn voor het WTI). Dit is met GRADE afgestemd. Mogelijk komt er nog een
aanpassing in de werklijn voor 2100 bij de definitieve GRADE versie. Dit zal in juli duidelijk zijn.
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1.5

Aanpak
Om tot de hydraulische ontwerprandvoorwaarden te komen moet een aantal stappen worden
doorlopen. Deze stappen worden beschreven in de recepten voor drie soorten belastingen:
1
Hydraulisch belastingniveau (HBN) voor faalmechanisme overslag (zie Hoofdstuk 5).
2
Ontwerppeil (maatgevende hoogwaterstand) voor diverse faalmechanismen, zoals
hoogte, macrostabiliteit en piping (zie Hoofdstuk 6).
3
Golfcondities gegeven een bepaalde waterstand ten behoeve van het faalmechanisme
instabiliteit bekledingen (zie Hoofdstuk 7).
In deze recepten wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en databases.
Wanneer er bij de ontwerper onverhoopt toch onduidelijkheid bestaat over het afleiden van
ontwerprandvoorwaarden met dit rapport, dan kan er contact worden opgenomen met de
Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl).

1.6

Leeswijzer
Dit rapport beschrijft achtereenvolgens de generieke aanpak voor het afleiden van
ontwerprandvoorwaarden en de watersysteem- of projectspecifieke afleiding van (i)
hydraulische belastingniveau’ s (HBN), (ii) ontwerppeilen en (iii) ontwerpgolfcondities voor
bekledingen. De beschreven aanpak wordt gevat in een stapsgewijs recept. In de bijlagen
wordt verder dieper ingegaan op de overwegingen omtrent modelschematisaties (A),
afvoerstatistiek (B), rivierverruimende maatregelen (C) en onzekerheidstoeslag (D).
Daarnaast wordt de overschrijdingskans van de ontwerpbelasting toegelicht (E) en de invloed
van het Reevediep gekwantificeerd (F).
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2 Generiek recept voor afleiden ontwerprandvoorwaarden
De afleiding van ontwerprandvoorwaarden is gebaseerd op de afleiding van hydraulische
randvoorwaarden die worden gebruikt bij de toetsing van primaire waterkeringen. Figuur 2.1
geeft een weergave van de wijze waarop normaliter ten behoeve van de toetsing de
hydraulische randvoorwaarden worden afgeleid. De kern van deze afleiding wordt gevormd
door de zogenaamde Hydra-modellen, waarmee op probabilistische wijze de hydraulische
randvoorwaarden worden bepaald. Als input voor deze bepaling wordt (verwerkte)
gebiedsinformatie, statistiek en dijkinformatie gebruikt. Ten behoeve van de toetsing wordt
deze input gebaseerd op de situatie geldig voor de toetsperiode: over het algemeen een
zichtperiode van 6 à 7 jaar. Voor het ontwerp dient deze input aangepast te worden, zodanig
dat de toekomstige situatie over bijvoorbeeld 30 of 50 jaar wordt beschreven. Dit betekent
onder meer dat de statistiek van zeewaterstanden en rivierafvoeren aangepast dient te
worden. Dit betekent echter ook dat (indien relevant) de gebiedsinformatie aangepast dient te
worden, bijvoorbeeld om rivierverruimende maatregelen mee te nemen.
Aspecten zoals verandering van dijkprofiel en wijziging van normfrequentie zijn vaak relevant
voor zowel toetsen als ontwerpen van dijken. Omdat deze informatie lokaal gebonden is,
wordt deze informatie niet opgenomen in databases: de gebruiker kan deze informatie bij
iedere berekening specificeren. Voor het ontwerp kan dan ook eenvoudig voor een alternatief
dijkprofiel of aangepaste normfrequentie worden gekozen.

Figuur 2.1 Weergave van de reguliere werkwijze om tot hydraulische randvoorwaarden te komen. *De Hydra’s
leveren niet direct een overstromingskans

De inhoud van de recepten verschilt voor verschillende belastingtypen (HBN, Ontwerppeil,
etc.) en verschillende watersystemen. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat de
recepten de volgende opbouw hebben:
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1
2
3

4

Indien relevant en mogelijk, aanpassen statistiek en gebiedsinformatie welke als input
dient voor het Hydra-model voor het beschouwde watersysteem.
Afleiden hydraulische randvoorwaarden met behulp van het Hydra-model voor het
beschouwde watersysteem en de aangepaste input.
Correctie van de hydraulische randvoorwaarden voor klimaatverandering (indien niet
reeds in het Hydra-model meegenomen) en voor gebiedsinformatie die niet
meegenomen kan worden in het Hydra-model.
Correctie van de hydraulische randvoorwaarden met een onzekerheidstoeslag (Sectie
2.1.7).

In het stroomschema (zie Figuur 2.2) staan de bovenstaand beschreven algemene stappen
nogmaals weergegeven, inclusief de keuze momenten. De projectspecifieke details
aangaande deze keuzes worden beschreven in de recepten (Hoofdstukken 5, 6 en 7) en in
de bijlagen (Appendices A, B en C).
Voor de afleiding van de hydraulische ontwerprandvoorwaarden zijn bij het schrijven van dit
rapport de volgende Hydra modellen op aanvraag beschikbaar:
•
Kust en estuaria: Hydra-K versie 3.6.5 (met extra opties m.b.t. het verdisconteren van
zeespiegelstijging; voor meer informatie zie Sectie 3.2)
•
Zoete wateren (rivieren en meren): Hydra-Zoet versie 1.6.3 (om gebruik te kunnen
maken van randvoorwaarden databases uit het Deltamodel is deze specifieke versie
nodig)
Voor elk van deze Hydra modellen zijn zogenaamde databases fysica beschikbaar waarin de
gebiedsinformatie van verschillende watersystemen is opgenomen. Standaard worden de
Hydra modellen beschikbaar gesteld met de vigerende databases (HR2006) of de concept
vernieuwde databases (CR2011). Naast deze databases zijn er ook databases beschikbaar
waarin gebiedsingrepen zijn verwerkt, bijvoorbeeld alle PKB Ruimte voor de Rivier ingrepen.
Afhankelijk van het watersysteem en de planperiode dient de bijbehorende database te
worden opgevraagd en gebruikt in combinatie met het vigerende Hydra model.
In dit rapport wordt per faalmechanisme en per watersysteem een recept gepresenteerd voor
het afleiden van hydraulische ontwerprandvoorwaarden.
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Figuur 2.2 Stroomschema dat de algemene stappen beschrijft om te komen tot ontwerprandvoorwaarden. De
getallen corresponderen met de indeling van de recepten in Hoofdstukken 5, 6 en 7.
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2.1

2.1.1

Aannames en uitgangspunten
Onderstaand worden de algemeen geldende aannames en uitgangspunten beschreven.
Instrumenten
Er zal, mede ingegeven door de beperkte doorlooptijd, met bestaande (versies van)
instrumenten en databases worden gewerkt. Dit betekent ook dat eventuele effecten door
verandering van klimaat of omgeving (waar deze niet in bestaande databases aanwezig is)
ofwel in de invoer of naderhand als nabewerking moeten worden meegenomen. Onderstaand
worden alle benodigde instrumenten waarin in dit rapport naar wordt verwezen opgesomd:
•
•
•

•

Hydra-K versie 3.6.5 Extra Opties
Hydra-Zoet versie 1.6.3
Hydra-Zoet databases fysica:
–
DPR_Rijntakken_oeverlocaties_ref2015_S10_DM_1.1.12.mdb
–
DPR_Rijntakken_oeverlocaties_2050W_S14_DM_1.1.12.mdb
–
DPR_Rijntakken_oeverlocaties_2100W_S15_DM_1.1.12.mdb
–
DPRD_oeverlocaties_ref2015_S0_DM_1.1.2.mdb
–
DPRD_oeverlocaties_2050_SW_S5_DM_1.1.2.mdb
–
DPRD_oeverlocaties_2100_SW_S7_DM_1.1.7.mdb
–
VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_S0_DM_1.1.10.mdb
–
VIJD_IJssel_oeverlocaties_2050W_S0_DM_1.1.10.mdb
–
VIJD_IJssel_oeverlocaties_2100W_S0_DM_1.1.10.mdb
–
CR2011_VIJD_IJsseldelta_oever_a_10_v01.mdb
PC-Overslag

De bovengenoemde instrumenten zijn op aanvraag bij Helpdesk Water verkrijgbaar
(www.helpdeskwater.nl).
2.1.2

Normen
RWS WVL (2013b) geeft een uitgebreide beschrijving van de verschillen tussen de
overschrijdings- en overstromingskansnorm en hoe hiermee om te gaan bij het ontwerpen.
Hierbij dient de overstromingskansnorm per faalmechanisme vertaald te worden naar een
faalkanseis op doorsnedeniveau, rekening houdend met het zogenaamde lengte effect en de
faalkansruimte die is gereserveerd voor het beschouwde faalmechanisme. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen golfoverslag en alle andere faalmechanismen, omdat alleen
golfoverslag geen gebruik maakt van het ontwerppeil (de waterstand met een
overschrijdingskans die getalsmatig overeen komt met de normhoogte). Een nadere
toelichting over deze vertaalslag is te vinden in Bijlage E. Meer informatie over verwachte
overstromingskansnormen is verkrijgbaar bij de Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl).

2.1.3

Zichtjaar
Het zichtjaar waarvoor de ontwerprandvoorwaarden worden bepaald hangt nauw samen met
de levensduur van het ontwerp en daarmee ligt de keuze voor een zichtjaar dus bij de
ontwerper (wel kan er een uiterst zichtjaar gedefinieerd worden).

2.1.4

Klimaatscenario
Voor alle projecten wordt het klimaatscenario W+ (Min. VenW, Min. VROM & Min. LNV, 2009)
gebruikt. Dit komt overeen met de Deltascenario’s Stoom en Warm (Deltares, 2011).
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2.1.5

Afvoerstatistiek
Zoals eerder genoemd wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten op de
ontwikkelingen binnen WTI2017. Dit heeft ook weerslag op de gehanteerde kansverdeling
van de rivierafvoer, omdat binnen WTI2017 gewerkt gaat worden met GRADE resultaten
waarin bovenstroomse overstromingen zijn meegenomen. Hierbij is het dus niet nodig om
met ‘harde’ aftopniveaus te werken.
Binnen OI2015 wordt gebruik gemaakt van de kansverdeling van de rivierafvoer gebaseerd
op GRADE resultaten. De GRADE afvoerstatistiek is beschikbaar voor het referentie jaar
2015 en de zichtjaren 2050 en 2100.

2.1.6

Te hanteren database fysica (schematisatie)
In het rivierengebied vinden de komende jaren rivierverruimende maatregelen plaats. Voor
het zichtjaar 2015 dient de afleiding van de hydraulische ontwerprandvoorwaarden rekening
te houden met de realisatie van PKB Ruimte voor de Rivier. Voor zichtjaren 2050 en 2100 is
het denkbaar dat aanvullende rivierverruimende maatregelen van toepassing zijn,
bijvoorbeeld zoals geschetst in de voorkeursstrategie (VKS) van het Deltaprogramma. Voor
deze zichtjaren geldt dat onzeker is welke maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zullen
worden. Ten behoeve van OI2015 wordt voorgesteld om te rekenen met scenario’s:
1
2
3

PKB RvdR (uitgangspunt) - geen verdere rivierverruimende projecten na realisatie van
PKB Ruimte voor de Rivier.
PKB RvdR + VKS - realisatie van de gehele VKS voor 2050 (naast PKB Ruimte voor de
Rivier).
PKB RvdR + 1 maatregel - realisatie PKB Ruimte voor de Rivier en slechts één enkele
maatregel van de VKS (de keuze van de maatregel is aan de ontwerper).

Hierbij moet scenario 1 het uitgangspunt zijn voor de ontwerper, dit is immers de
conservatievere keuze gezien er niet meer rivierverruimende maatregelen bijkomen. De
ontwerper kan naar eigen inzicht ook de andere scenario’s doorrekenen, wanneer dat voor
het desbetreffende project relevant is.
2.1.7

Onzekerheidstoeslag
Traditioneel wordt bij het ontwerpen een robuustheidstoeslag toegepast. Deze
robuustheidstoeslag is bedoeld als toeslag voor (nog onbekende) statistische en
modelonzekerheden met betrekking tot waterstanden en golfcondities. Afhankelijk van de
toepassing werd hieronder ook een buffer verstaan om onverwachte ontwikkelingen op te
vangen teneinde te voorkomen dat bij de eerste tegenslag meteen tot versterking over dient
te worden gegaan.
In het kader van WTI2017 worden de statistische en modelonzekerheden enerzijds
gekwantificeerd en anderzijds mogelijk ook meegenomen in het afleiden van de hydraulische
toetsrandvoorwaarden. Dit betekent dat het mogelijk is geworden een toeslag te definiëren
welke expliciet het effect van statistische en modelonzekerheden omvat, overeenkomstig de
te verwachten toeslag zoals deze van toepassing kan zijn in het kader van WTI2017 (indien
gerekend gaat worden met onzekerheden).
Onafhankelijk van het wel of niet meenemen van onzekerheden in het kader van WTI2017
wordt voor het ontwerpen voorgeschreven om rekening het houden met de statistische en
modelonzekerheden. Hiervoor worden de verkregen inzichten met betrekking tot statistische
en modelonzekerheden uit WTI2017 gebruikt om een toeslag te definiëren. Vanwege het feit
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dat de toeslag enkel de hiervoor benoemde aspecten omvat wordt voorgesteld om deze
toeslag een onzekerheidstoeslag te noemen. Los van deze onzekerheidstoeslag dient de
ontwerper zelf een keuze te maken met betrekking tot het maken van een robuust ontwerp
door een extra toeslag te definiëren om onverwachte ontwikkelingen op te vangen. Gegeven
het feit dat dit een ontwerpkeuze is, wordt dit aspect niet opgenomen in de
onzekerheidstoeslag.
Hiermee wordt dus formeel afgeweken van de huidige robuustheidstoeslag en wordt de
onzekerheidstoeslag geïntroduceerd om in te spelen op het verdisconteren van model en
statistische onzekerheid in het toekomstig instrumentarium (zie Tabel 2.1 voor een
vergelijking tussen beide). Het uitgangspunt voor de ontwerper is het toepassen van de
nieuwe onzekerheidstoeslag (zie Bijlage D voor verdere toelichting).
Tabel 2.1 Overzicht bestaande robuustheidstoeslag en nieuwe onzekerheidstoeslag.

Watersysteem

Parameter

Rivieren

Waterstand

Meren (exclusief
Ketelmeer)

Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)

Ketelmeer

Brede wateren
(Haringvliet en
Hollandsch Diep)
Waddenzee en Kust,
Westerschelde en
Oosterschelde

Robuustheidstoeslag
2009
+ 0,30m

Nieuwe
onzekerheidstoeslag
+ 0,30m

+ 0,20m
+ 10%
+ 10%
+ 0,20m
+ 10%
+ 10%
+ 0,30m

+ 0,40m
+ 10%
+ 10%
+ 0,40m 3
+ 10%
+ 10%
+ 0,40m
+ 10% 4
+ 10%
+ ntb
+ 10%
+ 10%

+ 0,10m
+ 10%
+ 10%

3

Let op! De robuustheidstoeslag op waterstand voor het Ketelmeer wijkt af van de eerdere memo over
onzekerheidstoeslag (nu 0,40 m i.p.v. 0,70 m), omdat de modelresultaten nabij keringen niet worden vertrouwd
door HKV (2012), zie Bijlage D.

4

De toeslag op golfparameters is toegevoegd omdat golven dominant zijn m.b.t. het HBN op de open wateren.
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2.2

Afleiding ontwerprandvoorwaarden in zichtjaar
Voor het afleiden van ontwerprandvoorwaarden in een gegeven zichtjaar wordt gebruik
gemaakt van lineaire interpolatie. Eerst worden de ontwerprandvoorwaarden bepaald voor de
basisjaren 2015, 2050 of 2100 (de twee die om het betreffende zichtjaar heen liggen). Daarna
worden deze lineair geïnterpoleerd naar het betreffende zichtjaar5. De benodigde Hydra-Zoet
invoerbestanden voor de jaren 2015, 2050 en 2100 zijn reeds beschikbaar. Deze
invoerbestanden en modelinstellingen zijn samengevat in Hoofdstuk 4. Hieronder is een fictief
voorbeeld van lineaire interpolatie uitgewerkt.
Voor het project Delfzijl – Eemshaven moeten het HBN en bijbehorende waterstand
en golfrandvoorwaarden worden afgeleid voor het zichtjaar 2038 op een bepaalde
locatie. Hiertoe worden de waterstand en golfrandvoorwaarden eerst afgeleid voor de
jaren 2015 en 2050 met behulp van Hydra-K. Voor 2015 en 2050 wordt het volgende
gevonden:
Parameter
HBN
Waterstand, h6
Golfhoogte, Hm0
Spectrale golfperiode, Tm-1,0
Golf piekperiode, Tp
Golfrichting, θm

2015
8,22 m
6,05 m
2,26 m
4,67 s
5,73 s
338,69 °

2050
9,61 m
8,33 m
4,31 m
6,67 s
7,91 s
25,69 °

Nu dient er nog lineair geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar 2038. Dit kan
volgens:

Waarbij C staat voor een van de parameters van bovenstaande tabel.
Dit resulteert in de volgende geïnterpoleerde waardes voor waterstand en
golfcondities in het zichtjaar. Deze dienen eerst gecorrigeerd te worden met de
onzekerheidstoeslag (voor de Waddenzee geldt +0,40 m op de waterstand en +10%
op golfhoogte en –periode, zie ook tabel 2.1). Vervolgens kan met behulp van de
parameters inclusief toeslag en de software PC-Overslag het HBN in het zichtjaar
berekend worden:
Parameter
HBN
h
Hm0
Tm-1,0
Tp
θm

2038
7,55 m
3,61 s
5,98 s
7,16 s
9,58 °

2038 + toeslag
7,95 m
3,97 m
6,58 s
7,88 s
9,58 °

Eindresultaat
9,21 m (berekend met PC-Overslag)
7,95 m
3,97 m
6,58 s
7,88 s
9,58 °

5

Wanneer het zichtjaar 2015, 2050 of 2100 is dan hoeft er uiteraard geen lineaire interpolatie meer plaats te vinden, en
kunnen de resultaten voor dat jaar direct worden gebruikt als ontwerprandvoorwaarden.
6
Let op! Dit is de waterstand behorende bij het HBN, samen met de golfrandvoorwaarden is dit de meest waarschijnlijke
combinatie van parameters die exact leidt tot het kritieke overslagdebiet. Deze waterstand is dus niet hetzelfde als
de MHW!
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Let op bij lineaire interpolatie van de hoek van golfinval, hierbij kan het nodig zijn om
met negatieve hoeken te werken om tot het goede antwoorden te komen (in dit
voorbeeld door 338,69 ° te schrijven als -21,31 °).
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3
3.1

Handleiding aanpassen modelinvoer
Hydra-K
Hydra-K is het vigerende toetsinstrument voor harde keringen langs de zoute wateren. Het
programma is geschikt voor probabilistische toetsing van deze keringen en het bepalen van
Hydraulische Randvoorwaarden bij een bepaalde herhalingstijd. Hierbij worden de
faalmechanismen instabiliteit van bekledingen, golfoploop en –overslag. Voor uitleg over de
basisfunctionaliteit van Hydra-K, zie HKV (2012c).
Omdat voor het ontwerp van nieuwe waterkeringen, anders dan bij toetsing, het zichtjaar
relatief ver in de toekomst ligt, zal er voor het bepalen van ontwerprandvoorwaarden rekening
moeten worden gehouden met klimaatverandering (en dus o.a. zeespiegelstijging). Om
hiermee te kunnen rekenen is er een aangepaste versie ontwikkeld: Hydra-K versie 3.6.5
Extra Opties. Hierbij kan in het invoerbestand zowel een zeespiegelstijging worden
opgegeven als de toetspeilcorrectie (zie onderstaand grijs kader) worden uitgeschakeld.
In het kader van HR2006 is ervoor gekozen om de waterstand in de ontwerpberekening
en de berekende illustratiepunten (lees: uitvoer van Hydra-K) aan te laten sluiten bij de
toetspeilen. Vanwege de verschillen tussen de statistische methoden gebruikt binnen
Hydra-K en de afleiding van de toetspeilen, ontstaan er ook verschillen in de berekende
waterstanden/toetspeilen. Om ervoor te zorgen dat Hydra-K, omwille van consistentie,
hetzelfde toetspeil berekent als volgens de oorspronkelijke toetspeilberekeningen, wordt
de statistiek gebruikt in Hydra-K aangepast. Deze aanpassing wordt de toetspeilcorrectie
genoemd.

3.1.1

Aanpassen terugkeertijd
Het aanpassen van de normfrequentie bij voor een Hydra-K simulatie in batch modus dient
direct in de achterliggende database te gebeuren. Maak daarom eerst een kopie van de
database ‘profielen.mdb’ (aanwezig in de map ‘data’) en hernoem deze kopie naar
‘profielen_origineel.mdb’. Open daarna ‘profielen.mdb’ en pas voor de beschouwde locaties
zowel de ‘Terugkeertijd’ aan in de tabel ‘Terugkeertijden’ als de ‘Overschrijdingskans’ in de
tabel ‘Locatie’ en sla de database op. Vervolgens zal Hydra-K gebruik maken van de nieuwe
terugkeertijden en overschrijdingskansen.

3.2

Hydra-Zoet
Hydra-Zoet is binnen WTI2011 ontwikkeld voor het (semi-)probabilistisch toetsen en afleiden
van Hydraulische Randvoorwaarden voor harde keringen langs de zoete wateren. Omdat het
zichtjaar bij het bepalen van ontwerprandvoorwaarden relatief ver in de toekomst ligt, zijn
verscheidene programma’s die invloed hebben op waterstanden en afvoerdebieten (zoals
PKB Ruimte voor de Rivier) in het zichtjaar al gerealiseerd. Om de waterbewegingsdatabases
te kunnen benutten waarin de effecten van deze maatregelen zijn meegenomen wordt een
specifieke versie van het programma gebruikt: Hydra-Zoet versie 1.6.3. Voor uitleg over de
basisfunctionaliteit van Hydra-Zoet (zoals het selecteren en inladen van een database fysica),
zie HKV (2012a, 2012b).
Onderstaand wordt beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om de effecten van
klimaatscenario’s op afvoerdebiet, meerpeil of zeespiegel mee te nemen.
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3.2.1

Deltamodel modus7
Om veranderingen in rivierafvoeren en/of meerpeilen mee te kunnen nemen in een HydraZoet berekening moet het programma in Deltamodel modus worden gebruikt, zie HKV
(2012b).

3.2.2

Toevoegen randvoorwaarden database
Om een specifieke randvoorwaarden database beschikbaar te maken binnen Hydra-Zoet, ga
naar het kopje ‘Randvoorwaarden’, ‘Beheren’. Klik op ‘Toevoegen’ en navigeer naar de
locatie van de gewenste randvoorwaarden database. Selecteer de gewenste database, klik
op ‘Open’ en vervolgens op ‘OK’. De database moet nu zichtbaar zijn in het overzicht aan de
rechterkant van het hoofdscherm.

3.2.3

Aanpassen rivierafvoer en meerpeil
Door ingrepen in het watersysteem, klimaatverandering of het wijzigen in het beheer kan het
nodig zijn om de extremen in de rivierafvoer of het meerpeil in Hydra-Zoet aan te passen.
Zoals bovenstaand al is aangegeven kan dit alleen wanneer Hydra-Zoet in Deltamodel
modus wordt gebruikt. Voor enkele voorbeelden, zie HKV (2012d).
Rivierafvoer
Selecteer de bestanden benodigd voor de gewenste berekening (afhankelijk van het
zichtjaar):
–
Ovkans_{watersysteem}_GRADE_2015.txt
–
Ovkans_{watersysteem}_GRADE_2050_W+.txt
–
Ovkans_{watersysteem}_GRADE_2100_W+.txt
Ga voor het uitvoeren van de berekening naar het kopje ‘Berekening’, ‘Start
batchberekening(en)’ (Figuur 3.1), ‘Scenario editor’, ‘Bestand met overschrijdingskansen
piekafvoer’, ‘Bladeren’. Selecteer het gewenste bestand met de piekafvoer in het zichtjaar.
Klik op ‘Ok’ (zie ook Figuur 3.2).

7

In Hydra-Zoet is er t.b.v. het Deltamodel een aantal geavanceerde opties beschikbaar gesteld onder de noemer
‘Deltamodel modus’. Voor een uitgebreide beschrijving, zie HKV (2012b).
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Figuur 3.1 Screenshot van het scherm ‘Start batchberekeningen’.

Figuur 3.2 Screenshot van de scenario editor, het opgeven van meerpeilstijging en het instellen van de bestanden
met overschrijdingskansen piekafvoer.
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Meerpeil
In de scenario editor is een optie opgenomen om een verandering van het meerpeil mee te
nemen. Volg hiervoor de volgende stappen:
Ga voor het uitvoeren van de berekening naar het kopje ‘Berekening’, ‘Start
batchberekening(en)’, ‘Scenario editor’, ‘Meerpeilstijging’. Vink de optie aan en vul de
gewenste meerpeilstijging (in meters) in (zie Figuur 3.2).
Zeespiegelstijging
Na het bepalen van de zeespiegelstijging dient deze te worden ingevoerd in de interface. Ga
voor het uitvoeren van de berekening naar het kopje ‘Berekening’, ‘Start
batchberekening(en)’, ‘Scenario editor’, ‘Zeespiegelstijging’. Vink de optie aan en vul de
gewenste zeespiegelstijging (in meters) in (zie Figuur 3.3).

Figuur 3.3 Screenshot van de Scenario editor waarin de gewenste zeespiegelstijging kan worden ingevoerd.
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3.2.4

Rivierverruimende maatregelen in databases fysica
Scenario 1: geen extra rivierverruimende maatregelen naast PKB Ruimte voor de Rivier
In de database ‘DPR_Rijntakken_oeverlocaties_ref2015_S10_DM_1.1.12.mdb’ is de invloed
van een groot aantal PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen meegenomen. Welke
maatregelen dit precies betreft is onderstaand opgesomd (voor een beschrijving van de
individuele maatregelen, zie http://www.ruimtevoorderivier.nl/projecten/):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijkteruglegging Lent
Kribverlaging Waal en langsdammen
Uiterwaardvergraving Millingerwaard
Uiterwaardvergraving Munnikenland
Uiterwaardvergraving Avelingen
Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden
Uiterwaardvergraving Meinerswijk
Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden
Uiterwaardvergraving Middelwaard
Uiterwaardvergraving De Tollewaard
Obstakelverwijdering Elst
Dijkverlegging Cortenoever
Dijkverlegging Voorsterklei
Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard
Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden
Hoogwatergeul Veessen Wapenveld
Uiterwaardvergraving Scheller en Oldener Buitenwaarden
Dijkverlegging Westenholte
PKB Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (zomerbedverlaging)

Scenario 2: voorkeursstrategie Deltaprogramma en PKB Ruimte voor de Rivier
De Deltamodel databases voor zichtjaren 2050 en 2100 bevatten naast de bovenstaande
PKB Ruimte voor de Rivier maatregelen ook alle maatregelen uit de voorkeursstrategie van
het Deltaprogramma. Onderstaand is een overzicht van de belangrijkste van deze
maatregelen gegeven;
•
•
•
•

Nevengeul Sleeuwijk
Bypass Varik – Heesselt
IJsselpoort
Reevediep

De bovenstaande maatregelen zijn onderdeel van de volgende databases:
•
DPR_Rijntakken_oeverlocaties_2050W_S14_DM_1.1.12.mdb
•
DPR_Rijntakken_oeverlocaties_2100W_S15_DM_1.1.12.mdb

Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden - OI2014 versie 3 (concept), voor
HWBP 2015 projecten

17 van 44

1210420-000-HYE-0007, Versie 3, 1 april 2015, concept

4

Overzicht projectspecifieke instellingen
2015

2050

2100

ZeespiegelCorrectie = 0 m

ZeespiegelCorrectie = 0,28 m

ZeespiegelCorrectie = 0,78 m

Regio = Waddenzee oost
ToetspeilCorrectie = NEE
AutoKappa = Nee
Kappa = 50
Afhankelijkheid = Waarnemingen
Afvoerstatistiek:
- Ovkans_IJssel_GRADE_2050_W+.txt
- Aftopniveau IJssel = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_
8
S0_DM_1.1.10.mdb
- S2: VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_
S0_DM_1.1.10.mdb + correctie Reevediep
fase 2 (zie Bijlage F)
- S3: zie Bijlage C

SelectieWaarnemingen = Hoogste
waterstand
Faalmechanisme = Golfoverslag (/
Instabiliteit bekleding)

8

Projecten
Eemshaven – Delfzijl
(Waddenzee oost, zie
paragrafen 5.1, 6.1 en
7.1)

Mastenbroek – IJssel
(IJssel- en Vechtdelta,
zie paragrafen 5.2, 6.2
en 7.2)

Alle zichtjaren
Onzekerheidstoeslag:
•
h + 0,40 m
•
Hm0 + 10%
•
Tm-1,0 + 10%
•
Tp +10%
Afvoerstatistiek:
- Ovkans_IJssel_GRADE_2015.txt
- Aftopniveau IJssel = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_
9
S0_DM_1.1.10.mdb

Afvoerstatistiek:
- Ovkans_IJssel_GRADE_2100_W+.txt
- Aftopniveau IJssel = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_
8
S0_DM_1.1.10.mdb
- S2: VIJD_IJssel_oeverlocaties_ref2015_
S0_DM_1.1.10.mdb + correctie Reevediep
fase 2 (zie Bijlage F)
- S3: zie Bijlage C

Alle zichtjaren
Onzekerheidstoeslag:
•
h + 0,30 m

8

De keuzes voor de verschillende regio’s en schematisaties worden nader toegelicht in Bijlage A.

9

Dit is uitgaande van de realisatie van fase 1b van het Reevediep. Indien gewenst kan ook worden uitgegaan van fase 1a door het toepassen van de correctie in Bijlage F.
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Projecten

2015

2050

2100

Olst – Zwolle
Pannerden – Loo
Tiel
Opijnen – Ophemert
Wolferen – Sprok
Lingewaal – Neerijnen
Waardenburg – Opijnen
Gorinchem
Vuren – Haaften
Gameren

Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2015.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- DPR_Rijntakken_oeverlocaties_ref2015_
S10_DM_1.1.12.mdb

Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2050_W+.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: DPR_Rijntakken_oeverlocaties_ref
2015_S10_DM_1.1.12.mdb
- S2: DPR_Rijntakken_oeverlocaties_
2050W_S14_DM_1.1.12.mdb
- S3: zie Bijlage C

Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2100_W+.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: DPR_Rijntakken_oeverlocaties_ref
2015_S10_DM_1.1.12.mdb
- S2: DPR_Rijntakken_oeverlocaties_
2100W_S15_DM_1.1.12.mdb
- S3: zie Bijlage C

Zeespiegelstijging = 0,28 m
Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2050_W+.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: DPRD_oeverlocaties_ref2015_S0_
DM_1.1.2.mdb
- S2: DPRD_oeverlocaties_2050_SW_
S5_DM_1.1.2.mdb
- S3: zie Bijlage C

Zeespiegelstijging = 0,78 m
Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2100_W+.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- S1: DPRD_oeverlocaties_ref2015_S0_
DM_1.1.2.mdb
- S2: DPRD_oeverlocaties_2100_SW_
S7_DM_1.1.7.mdb
- S3: zie Bijlage C

(Bovenrivieren, zie
paragrafen 5.3, 6.3 en 7.3)
Drongelens kanaal
POV Centraal Holland
10
(Lek)
(Benedenrivieren, zie
paragrafen 5.4, 6.4 en 7.4)

Alle zichtjaren
Onzekerheidstoeslag:
•
h + 0,30 m
Zeespiegelstijging = 0 m
Afvoerstatistiek:
- Ovkans_Lobith_GRADE_2100_W+.txt
- Aftopniveau Lobith = n.v.t.
Randvoorwaardendatabase:
- DPRD_oeverlocaties_ref2015_
S0_DM_1.1.2.mdb

Alle zichtjaren
Onzekerheidstoeslag:
•
h + 0,30 m

10

Gebruik voor het project POV Centraal Holland de CR2011 databases: CR2011_BenR_Rijndombinnen_oever_a_15_v02.mdb en CR2011_BenR_Rijndombinnen_oever_a_16
_v02.mdb.
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5 Hydraulisch belasting niveau (HBN)
Met HBN wordt het hydraulisch belasting niveau door waterstand en golfoverslag bedoeld
(zie Figuur 5.1). Dit is de kruinhoogte die hoort bij de normfrequentie, uitgaande van een
maximum overslagdebiet van 0,1, 1, 5 of 10 l/m/s, afhankelijk van de gekozen
ontwerpcondities (het meest gebruikelijk is 0,1 of 1 l/m/s maar in het OI2014 worden in
bepaalde gevallen ook andere waarden toegestaan). De waterstand11 en golfcondities die bij
het HBN horen worden vervolgens bij het ontwerpen gebruikt.
Let op: er zijn grote overeenkomsten in de handelingen en berekeningen met Hydra modellen
tussen het bepalen van het HBN (beschreven in dit hoofdstuk) en het ontwerppeil
(beschreven in hoofdstuk 6).

Figuur 5.1 Schematische weergave van golfoverslag, uit HWBP (2013).

5.1

Waddenzee (oost)
In de regio Waddenzee (oost) bevinden zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Delfzijl – Eemshaven

Figuur 5.2 Het project Delfzijl-Eemshaven, uit HWBP (2013).

11

Let op! Dit is de waterstand behorende bij het HBN, samen met de golfrandvoorwaarden is dit de meest
waarschijnlijke combinatie van parameters die exact leidt tot het kritieke overslagdebiet. Deze waterstand is dus
niet hetzelfde als de MHW!
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Voor bepaling van het HBN in de regio Waddenzee (oost) wordt het onderstaande
stappenplan aanbevolen. Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

2
2.1
2.2

Invoer en berekening
Gebruik Hydra-K versie 3.6.5 Extra opties.
Pas de terugkeertijd aan zodat deze overeenkomt met de eerder bepaalde norm (zie
Paragraaf 3.1.1).
Zorg dat de invoer in ‘BatchInputTemplate.txt’ overeenkomen met de onderstaande
tabel. Let op: de regels in ‘BatchInputTemplate.txt’ die beginnen met een puntkomma (;)
worden genegeerd!
Run
‘Hydra_K_Batch_V3.6.5.exe’,
de
resultaten
worden
opgeslagen
in
‘WaddenzeeOostOutputOI2015.txt’.

2.3

2.4

Parameternaam
ToetspeilCorrectie
ZeespiegelCorrectie
Uitvoerbestand
Regio
Faalmechanisme
AutoKappa
Kappa
Afhankelijkheid
SelectieWaarnemingen

Waarde
NEE
Zie Hoofdstuk 4
WaddenzeeOostOutputOI2015.txt
Waddenzee oost
Golfoverslag
NEE
50
Waarnemingen
Hoogste waterstand

Uit de resultatenfile dienen voor de locaties gelegen bij de projectlocatie de volgende
kolommen te worden gebruikt voor het ontwerp:
Waterstand:
Wln
Significante golfhoogte (Hm0):
Hsn
Gemiddelde golfperiode (Tm-1,0):
Tm1,0n
Gemiddelde golfrichting (θm):
Thn
Piekgolfperiode (Tp):
Tpn
3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dienen
lineair geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf
2.2.

4

Correctie resultaten
De waterstand en golfcondities horende bij het HBN dienen tot slot gecorrigeerd te
worden met een onzekerheidstoeslag, waarmee de invloed van kennisonzekerheden
(model en statistische onzekerheden) verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de
onzekerheidstoeslag voor alle projecten in de Waddenzee +0,40 m op de waterstand en
+10% op zowel golfhoogte als -periode (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
Bereken vervolgens met de gecorrigeerde waterstand en golfcondities in het zichtjaar
het bijbehorende HBN met behulp van PC-Overslag.
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5.2

IJssel- en Vechtdelta
In de regio IJssel- en Vechtdelta bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Mastenbroek – IJssel
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4
4.1

Correctie resultaten
Corrigeer de waterstand voor het effect van het Reevediep. De grootte van dit effect is
afhankelijk van de uitvoeringsfase van het Reevediep, en dus van het gekozen
zichtjaar. Bepaal de grootte van het effect aan de hand van Bijlage F.
De waterstand en golfcondities horende bij het HBN dienen tot slot gecorrigeerd te
worden met een onzekerheidstoeslag, waarmee de invloed van kennisonzekerheden
(model en statistische onzekerheden) verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de
onzekerheidstoeslag voor alle projecten in IJssel- en Vechtdelta +0,30 m op de
waterstand (zie Tabel 2.1).

4.2

5

Eindresultaat
Bereken vervolgens met de gecorrigeerde waterstand en golfcondities in het zichtjaar
het bijbehorende HBN met behulp van PC-Overslag.
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Figuur 5.3 Schematische weergave van de dijknormaal (in graden t.o.v. noord), golfrichting en de hoek van
golfinval, uit Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2007a). In dit voorbeeld is de oriëntatie van de
dijknormaal 225 (°N) en de golfrichting in de rode stip 200 (°N), dus de hoek van golfinval is 25 graden.

5.3

Bovenrivieren
In de regio Bovenrivieren bevinden zich de volgende HWBP projecten waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Olst – Zwolle (IJssel)
•
Pannerden – Loo (Pannerdensch Kanaal)
•
Tiel (Waal)
•
Opijnen – Ophemert (Waal)
•
Wolferen – Sprok (Waal)
•
Lingewaal – Neerijnen (Waal)
•
Waardenburg – Opijnen (Waal)
•
Gorinchem (Waal)
•
Vuren – Haaften (Waal)
•
Gameren (Waal)
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.
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5.4

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
De waterstand en golfcondities horende bij het HBN dienen tot slot gecorrigeerd te
worden met een onzekerheidstoeslag, waarmee de invloed van kennisonzekerheden
(model en statistische onzekerheden) verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de
onzekerheidstoeslag voor alle projecten langs de Bovenrivieren +0,30 m op de
waterstand (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
Bereken vervolgens met de gecorrigeerde waterstand en golfcondities in het zichtjaar
het bijbehorende HBN met behulp van PC-Overslag.

Benedenrivieren
In de regio Benedenrivieren bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Drongelens kanaal12 (Bergsche Maas)
•
POV Centraal Holland (Lek)
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2.3
2.4

3

12

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
Bepaling HBN met Hydra-Zoet 1.6.3
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2). Gebruik voor het project
‘Drongelens kanaal’ de oeverlocatie ‘Dkr 35 Bergsche Maas km 235_133361_413875’.
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.
Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

De keringen langs het Drongelens kanaal zijn deels primaire waterkeringen (momenteel van het type c) en deels
regionale waterkeringen. De status van de primaire waterkeringen staat momenteel ter discussie. Indien deze
keringen hun primaire status verliezen vallen zij niet meer onder de landelijke toetsing en zijn ze geen onderwerp
meer voor het HWBP. Ook kan dan de hoogte van de norm wijzigen. Toepassing van het OI is dan ook niet langer
de enige mogelijkheid om te ontwerpen. Het ontwerpen van keringen langs het Drongelens kanaal ten behoeve van
hun regionale functie is met het OI niet mogelijk. Verder zal er een overdracht plaatsvinden van deze keringen
langs het Drongelens kanaal van RWS naar het waterschap Brabantse Delta.
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4

Correctie resultaten
De waterstand en golfcondities horende bij het HBN dienen tot slot gecorrigeerd te
worden met een onzekerheidstoeslag, waarmee de invloed van kennisonzekerheden
(model en statistische onzekerheden) verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de
onzekerheidstoeslag voor alle projecten langs de Benedenrivieren +0,30 m op de
waterstand (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
Bereken vervolgens met de gecorrigeerde waterstand en golfcondities in het zichtjaar
het bijbehorende HBN met behulp van PC-Overslag.
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6 Maatgevende hoogwaterstand (ontwerppeil)
De maatgevende hoogwaterstand is de extreme waterstand die hoort bij de normfrequentie
van de waterkering. Deze waterstand wordt onder andere gebruikt bij de berekening van de
faalmechanismes piping en macroinstabiliteit (zie Figuur 6.1). Omdat er onderstaand
ontwerprandvoorwaarden worden afgeleid zal in het vervolg gesproken worden over het
ontwerppeil.
Let op: er zijn grote overeenkomsten in de handelingen en berekeningen met Hydra-modellen
tussen het bepalen van het ontwerppeil (beschreven in dit hoofdstuk) en het HBN
(beschreven in hoofdstuk 5).

Figuur 6.1 Schematische weergave van macroinstabiliteit en piping, uit HWBP (2013).

6.1

Waddenzee (oost)
In de regio Waddenzee (oost) bevinden zich de volgende HWBP projecten waarvan in 2015
de verkenningsfase start:
•
Delfzijl – Eemshaven
Voor bepaling van het HBN wordt het onderstaande stappenplan aanbevolen. Hanteer de
invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

2
2.1
2.2

Invoer en berekening
Gebruik Hydra-K versie 3.6.5 Extra opties.
Pas de terugkeertijd aan zodat deze overeenkomt met de eerder bepaalde norm (zie
Paragraaf 3.1.1).
Zorg dat de invoer in ‘BatchInputTemplate.txt’ overeenkomen met de onderstaande
tabel. Let op: de regels in ‘BatchInputTemplate.txt’ die beginnen met een puntkomma (;)
worden genegeerd!
Run
‘Hydra_K_Batch_V3.6.5.exe’,
de
resultaten
worden
opgeslagen
in
‘WaddenzeeOostOutputOI2015.txt’.

2.3

2.4
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Parameternaam
Waarde
ToetspeilCorrectie
NEE
ZeespiegelCorrectie
[bepalen met scenario W+]
Uitvoerbestand
WaddenzeeOostOutputOI2015.txt
Regio
Waddenzee oost
Faalmechanisme
Golfoverslag
AutoKappa
NEE
Kappa
50
Afhankelijkheid
Waarnemingen
SelectieWaarnemingen
Hoogste waterstand
Uit de resultatenfile dienen voor de locaties gelegen bij de projectlocatie de volgende
kolommen te worden gebruikt voor het ontwerp:
Ontwerppeil:
NPWl

6.2

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Het ontwerppeil dient tot slot gecorrigeerd te worden met een onzekerheidstoeslag,
waarmee de invloed van kennisonzekerheden (model en statistische onzekerheden)
verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de onzekerheidstoeslag voor alle projecten
in de Waddenzee +0,40 m op de waterstand (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde waarde van het ontwerppeil is het eindresultaat.

IJssel- en Vechtdelta
In de regio IJssel- en Vechtdelta bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Mastenbroek – IJssel
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.
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3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4
4.1

Correctie resultaten
Corrigeer de waterstand voor het effect van het Reevediep. De grootte van dit effect is
afhankelijk van de uitvoeringsfase van het Reevediep, en dus van het gekozen
zichtjaar. Bepaal de grootte van het effect aan de hand van Bijlage F.
Het ontwerppeil dient tot slot gecorrigeerd te worden met een onzekerheidstoeslag,
waarmee de invloed van kennisonzekerheden (model en statistische onzekerheden)
verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de onzekerheidstoeslag voor alle projecten
in IJssel- en Vechtdelta +0,30 m op de waterstand (zie Tabel 2.1).

4.2

5

6.3

Eindresultaat
De gecorrigeerde waarde van het ontwerppeil is het eindresultaat.

Bovenrivieren
In de regio Bovenrivieren bevinden zich de volgende HWBP projecten waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Olst – Zwolle (IJssel)
•
Pannerden – Loo (Pannerdensch Kanaal)
•
Tiel (Waal)
•
Opijnen – Ophemert (Waal)
•
Wolferen – Sprok (Waal)
•
Lingewaal – Neerijnen (Waal)
•
Waardenburg – Opijnen (Waal)
•
Gorinchem (Waal)
•
Vuren – Haaften (Waal)
•
Gameren (Waal)

Figuur 6.2 Projecten langs de Waal en het Pannerdensch Kanaal, uit HWBP (2013).

Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
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2
2.1
2.2
2.1
2.2

6.4

Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Het ontwerppeil dient tot slot gecorrigeerd te worden met een onzekerheidstoeslag,
waarmee de invloed van kennisonzekerheden (model en statistische onzekerheden)
verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de onzekerheidstoeslag voor alle projecten
langs de Bovenrivieren +0,30 m op de waterstand (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde waarde van het ontwerppeil is het eindresultaat.

Benedenrivieren
In de regio Benedenrivieren bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Drongelens kanaal13 (Bergsche Maas)
•
POV Centraal Holland (Lek)
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

13

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

De keringen langs het Drongelens kanaal zijn deels primaire waterkeringen (momenteel van het type c) en deels
regionale waterkeringen. De status van de primaire waterkeringen staat momenteel ter discussie. Indien deze
keringen hun primaire status verliezen vallen zij niet meer onder de landelijke toetsing en zijn ze geen onderwerp
meer voor het HWBP. Ook kan dan de hoogte van de norm wijzigen. Toepassing van het OI is dan ook niet langer
de enige mogelijkheid om te ontwerpen. Het ontwerpen van keringen langs het Drongelens kanaal ten behoeve van
hun regionale functie is met het OI niet mogelijk. Verder zal er een overdracht plaatsvinden van deze keringen
langs het Drongelens kanaal van RWS naar het waterschap Brabantse Delta.
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2
2.1
2.2

2.3
2.4

Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2). Gebruik voor het project
‘Drongelens kanaal’ de oeverlocatie ‘Dkr 35 Bergsche Maas km 235_133361_413875’.
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Het ontwerppeil dient tot slot gecorrigeerd te worden met een onzekerheidstoeslag,
waarmee de invloed van kennisonzekerheden (model en statistische onzekerheden)
verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de onzekerheidstoeslag voor alle projecten
langs de Benedenrivieren +0,30 m op de waterstand (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde waarde van het ontwerppeil is het eindresultaat.
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7 Golfcondities voor bekledingen
Voor het ontwerp van een voldoende sterke en stabiele bekleding (zie Figuur 7.1) is kennis
van de verwachte golfbelasting bij de normfrequentie benodigd. Omdat deze normbelasting
varieert met de waterstand (en de hoogste waterstand niet per definitie het maatgevende
geval betreft) worden de golfcondities voor bekledingen bepaald voor een bepaald bereik aan
waterstanden. Hierna wordt pas duidelijk welke combinatie van waterstand en golfcondities
maatgevend is.

Figuur 7.1 Schematische weergave instabiliteit van bekleding, uit HWBP (2013).

7.1

Waddenzee (oost)
In de regio Waddenzee (oost) bevindt zich het volgende HWBP projecten waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Delfzijl – Eemshaven
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

Norm en Zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

2
2.1
2.2

Invoer en berekening
Gebruik Hydra-K versie 3.6.5 Extra opties.
Pas de terugkeertijd aan zodat deze overeenkomt met de eerder bepaalde norm (zie
Paragraaf 3.1.1).
Zorg dat de invoer in ‘BatchInputTemplate.txt’ overeenkomen met de onderstaande
tabel. Let op: de regels in ‘BatchInputTemplate.txt’ die beginnen met een puntkomma (;)
worden genegeerd!
Run
‘Hydra_K_Batch_V3.6.5.exe’,
de
resultaten
worden
opgeslagen
in
‘WaddenzeeOostOutputOI2015.txt’.

2.3

2.4
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Parameternaam
Waarde
ToetspeilCorrectie
NEE
ZeespiegelCorrectie
[bepalen met scenario W+]
Uitvoerbestand
WaddenzeeOostOutputOI2015.txt
Regio
Waddenzee oost
Faalmechanisme
instabiliteit bekleding
BekledingenWaterstandOndergrens
2
BekledingenWaterstandStapGrootte
0.5
BekledingenWaterstandBovengrens
6.65
Type
[selecteer type bekleding]
AutoKappa
NEE
Kappa
50
Afhankelijkheid
Waarnemingen
SelectieWaarnemingen
Hoogste waterstand
Uit de resultatenfile dienen voor de locaties gelegen bij de projectlocatie de volgende
kolommen te worden gebruikt voor het ontwerp:
Waterstand:
Wln
Golfhoogte (Hm0):
Hsn
Golfperiode (Tm-1,0):
Tm1,0n
Golfrichting (θm):
Thn
Piekgolfperiode (Tp):
Tpn
3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Het ontwerppeil dient tot slot gecorrigeerd te worden met een onzekerheidstoeslag,
waarmee de invloed van kennisonzekerheden (model en statistische onzekerheden)
verdisconteerd wordt. In dit geval bedraagt de onzekerheidstoeslag voor alle projecten
in de Waddenzee +10% op zowel de golfhoogte als –periode (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde golfcondities vormen het eindresultaat.
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7.2

IJssel- en Vechtdelta
In de regio IJssel- en Vechtdelta bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Mastenbroek – IJssel
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen. Reken met laagste waterstand 0 m +NAP, hoogste
waterstand gelijk aan het toetspeil en een stapgrootte van 0,5 m.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4
4.1

Correctie resultaten met onzekerheidstoeslag
Er hoeft in dit geval niet gecorrigeerd te worden voor de inzet van het Reevediep. Het
waterstandseffect van het Reevediep is niet relevant, omdat de golfcondities
conditioneel op de waterstand worden berekend.
Voor projecten in de IJssel- en Vechtdelta is geen onzekerheidstoeslag op golfhoogte of
–periode van toepassing (zie Tabel 2.1).

4.2

5

7.3

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

Eindresultaat
De gecorrigeerde golfcondities vormen het eindresultaat.

Bovenrivieren
In de regio Bovenrivieren bevinden zich de volgende HWBP projecten waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Olst – Zwolle (IJssel)
•
Pannerden – Loo (Pannerdensch Kanaal)
•
Tiel (Waal)
•
Opijnen – Ophemert (Waal)
•
Wolferen – Sprok (Waal)
•
Lingewaal – Neerijnen (Waal)
•
Waardenburg – Opijnen (Waal)
•
Gorinchem (Waal)
•
Vuren – Haaften (Waal)
•
Gameren (Waal)
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Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

7.4

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).
Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2).
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen. Reken met laagste waterstand 0 m +NAP, hoogste
waterstand gelijk aan het toetspeil en een stapgrootte van 0,5 m.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Voor projecten langs de Bovenrivieren is geen onzekerheidstoeslag op golfhoogte of –
periode van toepassing (zie Tabel 2.1)

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde golfcondities vormen het eindresultaat.

Benedenrivieren
In de regio Benedenrivieren bevindt zich het volgende HWBP project waarvan in 2015 de
verkenningsfase start:
•
Drongelens kanaal14 (Bergsche Maas)
•
POV Centraal Holland (Lek)
Hanteer de invoergegevens zoals gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
1
1.1
1.2

14

Norm en zichtjaar
Bepaal de te hanteren norm voor de beschouwde oeverlocaties (zie paragraaf 2.1.2).
Voer deze in zoals beschreven in HKV (2012a).
Bepaal het zichtjaar van het project (zie paragraaf 2.1.3).

De keringen langs het Drongelens kanaal zijn deels primaire waterkeringen (momenteel van het type c) en deels
regionale waterkeringen. De status van de primaire waterkeringen staat momenteel ter discussie. Indien deze
keringen hun primaire status verliezen vallen zij niet meer onder de landelijke toetsing en zijn ze geen onderwerp
meer voor het HWBP. Ook kan dan de hoogte van de norm wijzigen. Toepassing van het OI is dan ook niet langer
de enige mogelijkheid om te ontwerpen. Het ontwerpen van keringen langs het Drongelens kanaal ten behoeve van
hun regionale functie is met het OI niet mogelijk. Verder zal er een overdracht plaatsvinden van deze keringen
langs het Drongelens kanaal van RWS naar het waterschap Brabantse Delta.
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2
2.1
2.2

2.3
2.4

Invoer en berekening
Start Hydra-Zoet op in Deltamodel modus (zie paragraaf 3.2.1).
Bepaal het scenario voor rivierverruimende maatregelen (zie paragrafen 2.1.5 en 2.1.6).
Selecteer de bijbehorende database (zie paragraaf 3.2). Gebruik voor het project
‘Drongelens kanaal’ de oeverlocatie ‘Dkr 35 Bergsche Maas km 235_133361_413875’.
Voeg hieraan het betreffende ontwerpprofiel en bijbehorende oriëntatie van de
dijknormaal toe (zie Figuur 5.3).
Voer berekeningen uit voor de twee basisjaren (2015, 2050 en 2100) die om het
gekozen zichtjaar heen liggen. Reken met laagste waterstand 0 m +NAP, hoogste
waterstand gelijk aan het toetspeil en een stapgrootte van 0,5 m.

3

Interpolatie naar zichtjaar
De resultaten uit de twee omliggende basisjaren (2015-2050 of 2050-2100) dient lineair
geïnterpoleerd te worden naar het zichtjaar, volgens het voorbeeld in Paragraaf 2.2.

4

Correctie resultaten
Voor projecten in het Benedenrivierengebied is geen onzekerheidstoeslag op
golfhoogte of –periode van toepassing (zie Tabel 2.1).

5

Eindresultaat
De gecorrigeerde golfcondities vormen het eindresultaat.
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8 Grofstoffelijke consequenties van het toepassen van OI2014
8.1

Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is in detail beschreven op welke wijze de hydraulische
ontwerprandvoorwaarden afgeleid dienen te worden voor HWBP projecten. Hierbij is het
uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten veranderingen van
WTI2017 ten opzichte van de vigerende HR. Een prangende vraag is vervolgens: “Wat zijn
nu de consequenties van deze veranderingen voor de ontwerprandvoorwaarden?”.
In dit hoofdstuk worden allereerst de individuele veranderingen geduid. Vervolgens wordt het
gecombineerde effect van deze veranderingen gepresenteerd. Merk op dat het
gepresenteerde effect een eerste orde benadering betreft en dat dit ook per locatie/dijkvak
kan afwijken van de hier genoemde getallen.

8.2

Individuele veranderingen in ontwerprandvoorwaarden

8.2.1

Overstap naar overstromingskansen
Een grote verandering die in het kader van WTI2017 wordt doorgevoerd is de overstap van
overschrijdingskansen naar overstromingskansen. Deze overstap leidt enerzijds tot een
nieuw gedefinieerde veiligheidsnorm en anderzijds tot een aanpassing van het toetsproces.
De nieuw gedefinieerde veiligheidsnorm leidt getalsmatig tot een verzwaring van de norm
voor het rivierengebied: de overschrijdingsnorm bedroeg 1/1250e per jaar en wordt nu in de
orde van 1/30.000 e per jaar. Dit is op het oog een behoorlijke verzwaring, maar men moet
zich realiseren dat daar tegenover staat dat de definitie van deze norm anders is. Dit komt het
beste tot uitdrukking bij het faalmechanisme hoogte: tegenover de strengere norm en het
meenemen van onzekerheden in de belastingen staat een versoepeling van het
overslagdebiet (men hoeft niet meer te rekenen met 1 l/m/s, maar mag afhankelijk van
omstandigheden rekenen met 5 tot 10 l/m/s of zelfs meer). In sommige gevallen is invloed
van de versoepeling van het toegestane overslagdebiet op de benodigde dijkhoogte zelfs
groter dan het effect van de normverzwaring.

8.2.2

Aangepaste statistiek
Als onderdeel van de afleiding van de nieuwe toetsrandvoorwaarden behorende bij de
overstromingsnormen wordt voorgesteld een verandering in de afvoerstatistiek van de Rijn en
de Maas door te voeren uit het project GRADE. Van oudsher werd deze afvoerstatistiek
afgeleid op basis van langjarige tijdreeksen van gemeten afvoeren bij Lobith en Borgharen. In
het kader van WTI2017 wordt dit vervangen door statistiek gebaseerd op synthetische
neerslag-afvoer reeksen van de stroomgebieden van Rijn en Maas. Met name voor de
afvoerstatistiek van de Rijn heeft dit grote consequenties, omdat hierbij ook rekening wordt
gehouden met overstromingen bovenstrooms van Lobith. Dit leidt ten opzichte van de
statistiek gebaseerd op gemeten afvoeren tot een significante afname van de afvoer bij grote
herhalingstijden en dus tot een afname van de MHW en HBN. De mate waarin MHW en HBN
afnemen hangt af van de beschouwde herhalingstijd en dus van de nieuw te hanteren norm.
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Ten behoeve van het concept vs3 van OI2014 is ook een concept werklijn gebruikt uit het
project GRADE (voor 2015 is deze overigens exact gelijk aan de werklijn voor het WTI). Dit is
met GRADE afgestemd. Deze werklijn is nergens afgetopt op enige bovenmaatgevende
afvoer (versie zonder aftoppen van 9 maart 2015 van M.Hegnauer). Ook is in de werklijn
geen onzekerheid uitgeïntegreerd. Mogelijk komt er nog een aanpassing in de werklijn voor
2100 bij de definitieve GRADE versie. Dit zal in juli duidelijk zijn.
8.2.3

Meenemen onzekerheden
Mede vanwege de overstap van overschrijdingskans naar overstromingskans wordt ook
overwogen de statistische en modelonzekerheden mee te nemen in de afleiding van de
toetsrandvoorwaarden. Hoewel dit voor toetsen tot een toename van de hydraulische
randvoorwaarden leidt, geldt dit niet zozeer voor de hydraulische ontwerprandvoorwaarden.
Immers, hier wordt van oudsher een robuustheidstoeslag gehanteerd om (onder meer) de
invloed van deze onzekerheden te verdisconteren. Wat wel verandert is de grootte van deze
onzekerheden. Voor het rivierengebied is er geen grote verandering, maar voor de meren en
zee wel. Voor de meren geldt een verwachte toename van 0.3 naar 0.6/0.7 meter
(waterstand) terwijl voor de zee een toename verwacht wordt van 0.3 naar 0.8 meter
(waterstand). Vanwege het feit dat de onzekerheid een functie is van herhalingstijd is ook hier
een koppeling met de nieuw te hanteren norm. In het OI wordt vooralsnog uitgegaan van een
vaste representatieve waarde van de toeslag per deelsysteem.

8.2.4

Invloed gebiedsveranderingen
Tussen de voorgaande (derde) toetsronde en de volgende toetsronde (op basis van
WTI2017) hebben in het rivierengebied grote veranderingen plaatsgevonden als gevolg van
de realisatie van PKB Ruimte voor de Rivier. Deze ruimtelijke maatregelen hebben een
(waterstandsverlagende) invloed in het rivierengebied. De nieuwe toetsronde zal rekening
houden met deze ingrepen. Ook de afleiding van de hydraulische ontwerprandvoorwaarden
voor projecten in het rivierengebied zal rekening moeten houden met deze ingrepen.
Vanwege de aard van de ingrepen hebben deze vooral een lokaal effect, waarbij de grootte
van het effect verschilt per afvoerniveau en daarmee per herhalingstijd. Merk op dat de
maatregelen zijn uitgelegd op de “oude” 1/1250 jaar afvoer van 16.000 m 3/s en dat effect voor
andere afvoerniveaus dus anders kunnen uitpakken. Daarnaast is in de modellen van het
bovenrivierengebied de modelbodem geactualiseerd wat ook heeft geleid tot lokaal een extra
daling van het MHW t.o.v. de HR2006 van orde 0.2m.

8.2.5

Effect klimaatscenario’s
Voor ontwerpen geldt dat rekening dient te worden gehouden met (voorspelde)
veranderingen in de toekomst. De belangrijkste component hierbij is klimaatverandering:
zeespiegelstijging en verandering van de afvoerstatistiek. Voor beide wordt uitgegaan van het
KNMI W+ scenario, conform uitgangspunten gehanteerd in het verleden (Nationaal
Waterplan 2009). Voor de invloed van klimaatverandering op de afvoerstatistiek GRADE
geldt dat hier nog discussie is of rekening dient te worden gehouden met het eventueel
aftoppen van de afvoerstatistiek, als gevolg van het feit dat de afvoercapaciteit in Duitsland
en België gelimiteerd is. Vanwege de beperkte invloed op de MHW en HBN voor het
ontwerpen is door het project GRADE in overleg met OI aangeraden dit niet te doen, omdat
het effect van het wel/niet aftoppen geen significante invloed heeft voor zichtjaar 2050 en
minder dan 0.10 meter voor zichtjaar 2065 (einde planperiode voor de meeste
dijkverzwaringen in het kader van HWBP).

40 van 44

Werkwijze bepaling hydraulische ontwerprandvoorwaarden - OI2014 versie 3 (concept), voor
HWBP 2015 projecten

1210420-000-HYE-0007, Versie 3, 1 april 2015, concept

8.3

Gecombineerd effect veranderingen
De bovenstaand beschreven componenten hebben een effect op de MHW en HBN. De MHW
en HBN karakteriseren de hydraulische belasting die gebruikt moeten worden voor het
ontwerp voor de dijkversterkingen. Omdat de effecten op de MHW en HBN niet zonder meer
los van elkaar kunnen worden gezien, wordt in onderstaande tabel enkel het gecombineerde
effect geschat. Deze schatting is uitgesplitst naar deelgebieden met gelijke “karakteristieken”
of vergelijkbare veranderingen.
Voor de kwantificering van het effect van normverandering, statistiek, onzekerheden en
gebiedsveranderingen is gebruik gemaakt van informatie uit Deltares (2015). Voor de
kwantificering van het effect van een minder strikt overslagdebiet is gebruikt gemaakt van
informatie uit KPR (2015). Merk op dat zowel deze studie als de onderliggende studies
gericht zijn op het kwantificeren van effect op hoofdlijnen. Effecten kunnen per project
afwijken van de hier gepresenteerde getallen.
Geschatte totale
Grootste
verandering 2015
bijdrage
MHW
HBN (5 l/m/s)
[m]
[m]

Watersysteem

Individuele veranderingen tov verleden
NormStatistiek Model
verandering
referentie onzekerheden

Waddenzee

1/4.000 -> 1/3.000

-

- lokale waterstand - zeewaterstand
- lokale golfcondities - windsnelheid

Rijntakken 1
(IJssel)

1/1250 -> 1/3.000

GRADE

- lokale waterstand

- afvoer

Rijntakken 2
(Waal)

1/1250 -> 1/30.000

GRADE

- lokale waterstand

Rijntakken 3
(Lek)

1/1250 -> 1/30.000

GRADE

- lokale waterstand

IJsseldelta

1/1250 -> 1/10.000

GRADE

- lokale waterstand - afvoer
- lokale golfcondities - meerpeil
- windsnelheid

Tabel 8.1

Overzicht van gecombineerde effect van veranderingen op de MHW en HBN

Statistische
onzekerheden

Gebiedsveranderingen

0.8

0.8

onzekerheid
waterstand

PKB RvR

-0.5

-0.7

- afvoer

PKB RvR

0.0

- afvoer

PKB RvR

PKB RvR

Geschatte totale
verandering 2065 (W+)
MHW
HBN (5 l/m/s)
[m]
[m]
1.2

1.7

GRADE
+PKB RvR
+ overslagdebiet

-0.25

-0.5

0.2

norm

0.35

0.55

0.2

0.3

norm

0.2

0.3

1.0

0.6

norm

1.2

0.8

De tabel laat zien dat er voor de Waddenzee een grote toename is in MHW en HBN. Deze
toename wordt veroorzaakt door het meenemen van de statistische onzekerheid van de
waterstanden: dat is de enige wijziging en meteen ook een forse verzwaring (van 0,8m ten
opzichte van 2009) welke voor de Waddenzee niet gecompenseerd wordt door verandering
van overschrijdingskans naar overstromingskans. Merk op dat hierin al wel het toestaan van
een minder strikt overslagdebiet is verdisconteerd: 5 l/m/s. Het toestaan van een minder strikt
overslagdebiet is het gevolg van de overstap naar overstromingskansen: er mag onder
specifieke condities zelfs gerekend worden met overslagdebieten groter van 10 l/m/s.
Voor dijkversterkingen langs de IJssel geldt dat verwacht mag worden dat de MHW en HBN
significant omlaag gaan. Dit wordt met name veroorzaakt door de combinatie van gewijzigde
afvoer (GRADE), PKB Ruimte voor de Rivier en een soepeler overslagdebiet.
Voor dijken langs de Waal geldt dat er in 2015 sprake is van een (zeer) beperkte toename
van MHW en HBN. Het verschil met de IJssel komt voort uit het feit dat langs de Waal sprake
is van een significante verandering van de norm, welke net gecompenseerd wordt door de
combinatie van toepassen van GRADE, PKB Ruimte voor de Rivier en een soepeler
overslagdebiet. In 2065 is er door klimaatverandering wel een opgave langs de Waal.
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Langs de Lek is sprake van een lichte (0.2-0.3 meter) toename van HBN en MHW. Deze
extra toename ten opzichte van de Waal is vooral te wijten aan het feit dat er andere
uitgangspunten worden gehanteerd met betrekking tot de afvoerverdeling op de
splitsingspunten. Door het beleid van “Lek ontzien” neemt deze opgave nauwelijks toe in de
tijd en zal de opgave in 2065 kleiner zijn dan op de Waal.
Voor de IJsseldelta geldt dat sprake is van een significante toename van MHW en HBN met
respectievelijk 1.0 en 0.6 meter. Deze toename is voornamelijk te wijten aan de verandering
van de norm: 1/1.250 overschrijdingskans naar 1/10.000 jaar overstromingskans. Van
secundair belang is de invloed van onzekerheden in afvoer, meerpeil en windstatistiek.
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A Overwegingen aangaande modelschematisaties
Veel van de projecten binnen OI2015 vallen in het rivierengebied, ongeveer op de grens
tussen het boven- en benedenrivierengebied. In de Deltamodel databases bestaat er een
overlap tussen de database voor benedenrivieren (DPRD_oeverlocaties, zie Figuur A.1) en
bovenrivieren (DPR_Rijntakken_oeverlocaties, zie Figuur A.2), ongeveer tussen Gorinchem
en Opijnen. Voor de projecten die binnen deze overlap vallen moet er dus gekozen worden of
er met de boven- of benedenrivieren database wordt gerekend.

Figuur A.1 Beschikbare locaties in de database voor benedenrivieren (DPRD_oeverlocaties).

Figuur A.2 Beschikbare locaties in de database voor bovenrivieren (DPR_Rijntakken_oeverlocaties).
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Het voornaamste verschil tussen de twee databases is dat voor benedenrivieren de
zeewaterstand als stochast wordt meegenomen, terwijl voor de bovenrivieren niet het geval
is. De verwachting is dat de invloed van de zeewaterstand binnen WTI minimaal is, omdat de
in WTI2011 Gorinchem en Vianen werden aangehouden als scheiding tussen beneden- en
bovenrivieren.
In de database DPR_Rijntakken_oeverlocaties (Scenario 2 in dit rapport) de maatregelen uit
de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma opgenomen (naast de PKB Ruimte voor de
Rivier maatregelen). Deze maatregelen hebben alleen een significant effect in het
bovenrivierengebied, daarom wordt de database alleen toegepast in het bovenrivierengebied
en het overlapgebied tussen boven- en benedenrivieren.
Daarnaast is er ook een overgang tussen Bovenrivieren (DPR_Rijntakken_oeverlocaties, zie
Figuur A.3) en Vecht- IJsseldelta (VIJD_IJssel_oeverlocaties, zie Figuur A.4). Hierbij is het
IJsselmeerpeil alleen een stochast in de Vecht-IJsseldelta database, en niet in de
Bovenrivieren database. Daarom is het van belang om de meerpeil gedomineerde gebieden
door te rekenen met de Vecht-IJsseldelta database. Dit betekent dat het project
Mastenbroek-IJssel gebruik maakt van de Vecht-IJsseldelta database en de projecten Olst –
Zwolle en Pannerden – Loo gebruik maken van de Bovenrivieren database. Omdat in de
Vecht-IJsseldelta database geen rivierverruimende maatregelen zijn opgenomen moet er
naderhand een correctie worden toegepast om de effecten van het Reevediep te
verdisconteren (zie Bijlage F).

Figuur A.3 Beschikbare locaties in de database voor bovenrivieren (DPR_Rijntakken_oeverlocaties).
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Figuur A.4 Beschikbare locaties in een van de databases voor Vecht-IJsseldelta (VIJD_IJssel_oeverlocaties).
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B Overwegingen aangaande afvoerstatistiek
In Hydra-Zoet zijn kansverdelingen van de rivierafvoer (ook wel afvoerstatistiek) beschikbaar
voor de verschillende klimaatscenario’s in zichtjaren 2050 en 2100 (naast het referentiejaar).
Hierbij wordt echter nog geen gebruik gemaakt van de GRADE resultaten, terwijl er binnen
WTI2017 wel met de GRADE resultaten gewerkt gaat worden. Momenteel zijn er al GRADE
resultaten beschikbaar voor het referentiejaar, en voor de zichtjaren 2050 en 2100 (geen van
allen zit echter al in Hydra-Zoet). Om goed aan te sluiten bij het WTI2017 is het belangrijk om
de kansverdelingen van de rivierafvoer te baseren op GRADE resultaten. Binnen het OI wordt
derhalve gebruik gemaakt van de GRADE die horen bij het klimaatscenario W+.
De afvoerstatistiek behorende bij de zichtjaren 2015, 2050 en 2100 zijn aangereikt door
GRADE (mail Hendrik Buitenveld d.d. 24 maart 2015) in de vorm van verwachtingswaarden
en onzekerheidsbanden. De statistische onzekerheden zijn reeds onderdeel van de
onzekerheidstoeslag, dus voor het OI hoeft enkel de verachtingswaarde gebruikt te worden.
Deze verwachtingswaarde, voor de verschillende zichtjaren, is opgenomen in de
aangeleverde ini-bestanden.
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C Overwegingen aangaande rivierverruimende maatregelen
Het OI gaat zoveel mogelijk uit van instrumenten en databases die binnen het WTI2017
gebruikt worden. Hierin zijn de rivierverruimende maatregelen die binnen de PKB Ruimte
voor de Rivier (PKB RvdR) vallen reeds verdisconteerd.
Doordat de zichtjaren van HWBP projecten vaak ver in de toekomst liggen (tot aan 2100) is
het waarschijnlijk dat er buiten PKB RvdR nog meer rivier verruimende maatregelen zullen
plaatsvinden tussen heden en zichtjaar. De minister heeft nog geen beslissing genomen
aangaande: (i) elke maatregelen dit zullen zijn, (ii) wanneer deze gerealiseerd worden en (iii)
wat het beoogde effect op de waterstand is. Er is wel een overzicht beschikbaar van
potentiële maatregelen, maar deze heeft geen officiële status.
Hiernaast zijn er Deltaprogramma databases voor Hydra-Zoet beschikbaar waarin het effect
van alle maatregelen (anders dan de PKB RvdR maatregelen), die deel uitmaken van de
voorkeursstrategie (VKS), is meegenomen. Hierdoor kunnen er dus met Hydra-Zoet
berekeningen worden gedaan, onder de impliciete aanname dat alle maatregelen
meegenomen in de database ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (scenario 2). Gezien de
onzekere status van het totale pakket aan maatregelen is het nog maar zeer de vraag of deze
ook allemaal gerealiseerd gaan worden. Wanneer slechts een deel van de maatregelen wordt
toegepast bestaat het gevaar dat het werkelijke waterstandsverlagend effect door de
bovengenoemde database wordt overschat, resulterend in te lage ontwerprandvoorwaarden
en een ontwerp wat potentieel onveilig is. Daarom is er ook de mogelijkheid om, voor de
belangrijkste VKS maatregelen (Reevediep, IJsselpoort, Nevengeul Sleeuwijk en Bypass
Varik-Heesselt), het effect van de realisatie van slechts die maatregel te bekijken (scenario
3).
Binnen het OI wordt de situatie waarin alleen PKB RvdR wordt gerealiseerd (scenario 1) als
uitgangspunt genomen. Dit is een conservatieve keuze. De waterkeringbeheerder kan naar
eigen inzicht ook de andere scenario’s doorrekenen, wanneer dat voor het desbetreffende
project relevant is.
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D Overwegingen aangaande onzekerheidstoeslag
Definities verschillende typen onzekerheden
Ten behoeve van het Ontwerp Instrumentarium wordt t.a.v. onzekerheden dezelfde indeling
gebruikt als in WTI2017. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen
onzekerheid:
1

Inherente onzekerheid
Veel grootheden die van belang zijn voor de belasting of sterkte van waterkeringen zijn
aan natuurlijke variabiliteit onderhevig. Anders gezegd; de exacte waarde van een
bepaalde grootheid op een gegeven moment in de toekomst is op voorhand niet
bekend. Deze onzekerheid over de toekomstige waarde van een grootheid wordt
inherente onzekerheid genoemd.
Inherente onzekerheid wordt meegenomen door voor grootheden met inherente
onzekerheid een kansverdeling te hanteren. Het afleiden van deze kansverdeling volgt
doorgaans uit een beschouwing van de frequentieverdeling van (opgeschaalde)
observaties van de grootheid in kwestie.

2

Statistische onzekerheid
Per grootheid (stochast) wordt een kansverdeling bepaald (zoals eerder al genoemd)
die de frequentieverdeling van de (opgeschaalde) observaties zo goed mogelijk
benaderd. Vaak is er echter nog een (klein) verschil tussen de gekozen kansverdeling
en de 'echte' kansverdeling, bijvoorbeeld door het beperkte aantal waarnemingen van
extreme gebeurtenissen. Dit verschil tussen gekozen en 'echte' kansverdeling is de
bron van de statistische onzekerheid.
Statistische onzekerheid wordt meegenomen door een onzekerheidsband toe te voegen
aan de waarde die uit de kansverdeling van een stochast komt (met andere woorden,
de waterstand met een kans van voorkomen van 1/10.000 per jaar is met inachtneming
van statistische onzekerheid niet een discrete waarde maar een verwachtingswaarde
met een onzekerheidsband).

3

Modelonzekerheid
Om de statistische verdelingen te vertalen naar lokale hydraulische belastingen wordt
gebruik gemaakt van allerlei modellen en methoden met bijbehorende aannames.
Hiermee wordt gepoogd de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.
Desalniettemin geeft een model de werkelijkheid niet in alle gevallen perfect weer. De
discrepantie tussen werkelijkheid en modelresultaat is de bron voor modelonzekerheid.
Modelonzekerheid wordt verdisconteerd door rondom het modelresultaat (een discrete
waarde als representant van de lokale hydraulische belasting) een onzekerheidsband
toe te passen. Dit is alleen van toepassing op de grootheden die het resultaat zijn van
modelberekeningen. Let wel dat de modelonzekerheid per model en per grootheid
verschilt.
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Omgaan met onzekerheden binnen OI
Onderdeel van het recept voor het afleiden van hydraulische randvoorwaarden is het
toepassen van een onzekerheidstoeslag en het in rekening brengen van klimaatverandering
(zeespiegelstijging en/of toename rivierafvoer). Van oudsher wordt de onzekerheidstoeslag
gehanteerd om modelonzekerheden te verdisconteren. In het kader van WTI2017 wordt
echter overwogen om zowel modelonzekerheden als statistische onzekerheden als onderdeel
van de hydraulische belastingen mee te nemen. Hierdoor ontstaan na uitwerking van
WTI2017 mogelijk zwaardere hydraulische randvoorwaarden, welke in het meest extreme
geval zouden kunnen leiden tot een vroegtijdig afkeuren van dijkontwerpen gemaakt in het
kader van HWBP.
Deze bijlage gaat achtereenvolgens in op de huidige robuustheidstoeslag, de beoogde
veranderingen in het kader van WTI2017 en geeft een voorstel voor de wijze waarop in het
kader van OI2015 omgegaan kan worden met onzekerheden in de vorm van een
onzekerheidstoeslag (als vervanging voor de huidige robuustheidstoeslag).
Huidige robuustheidstoeslag voor HR
Tot slot wordt voor het ontwerp een robuustheidstoeslag toegevoegd. Deze
robuustheidstoeslag is watersysteem afhankelijk en vastgesteld in 2009. De
robuustheidstoeslag was beoogd een correctie te zijn van de hydraulische belastingen voor
modelonzekerheden15. De modelonzekerheden verschillen per watersysteem, waardoor ook
de robuustheidstoeslag per watersysteem verschilt. Voor het ontwerp van waterkeringen is
sinds 2009 de onderstaande tabel met robuustheidstoeslagen beschikbaar.
Watersysteem
Rivieren

Parameter
Waterstand

Robuustheidstoeslag
+ 0,30m

Meren

Waterstand
golfhoogte ( Hm,0)
golfperiode (Tm-1,0)

+0,20m
+10%
+ 10%

Waterstand
golfhoogte (Hm,0)
golfperiode (Tm-1,0)

+0,10m
+10%
+ 10%

Waddenzee
Kust, Afsluitdijk

Tabel D.1

15

en

Referentie
Leidraad
Rivieren
2008
Addendum
op
Leidraad Zee- en
meerdijken
voor
meren,
2009
(Waterdienst).
Bevestigd door ENW
in brief 19 januari
2009 (brief ENWkerngroep
aan
DGRW)
Brief van den Hark
(RWS, DIJ), apr 2010
ENW brief Ameland,
2007 en brief Bijlsma
aug
2010
(Waterdienst)

Onzekerheidstoeslag zoals vastgesteld in 2009

Inzichten ten aanzien van deze definitie van robuustheidtoeslag verschillen: in sommige gevallen wordt ook gesteld
dat de robuustheidstoeslag als doel heeft eventuele “tegenvallers” op te vangen zodat niet direct bij realisatie van
de tegenvaller een dijkversterking gerealiseerd dient te worden.
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De consequenties van de bovengenoemde robuustheidstoeslag voor benodigde kruinhoogte
(faalmechanisme overslag) zijn voor de verschillende watersystemen nader in beeld
gebracht. Hierbij is op basis van resultaten van WTI2011 de extra benodigde kruinhoogte
(golfoverslag) bepaald indien de waterstand en golfcondities worden verhoogd conform Tabel
D.1. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in Figuur D.1. De figuur laat zien dat de
effecten van de robuustheidstoeslag op de benodigde kruinhoogte variëren van 0.1 tot ruim
1.0 meter. Deze variatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van golfcondities
aan de benodigde kruinhoogte: waar deze groot is, is ook het effect van 10% verzwaring van
de golfcondities sterk.

Figuur D.1 Effect robuustheidstoeslag op benodigde kruinhoogte (in meters) voor het faalmechanisme
golfoverslag.

Ontwikkelingen WTI2017
Incorporatie van onzekerheden in WTI2017
In
het
kader
van
WTI2017
wordt
de
overstap
gemaakt
van
een
overschrijdingskansbenadering naar een overstromingskansbenadering. Als onderdeel van
deze overstap dienen de onzekerheden in belastingen en sterkte expliciet te worden
meegenomen. Hoewel een deel van de onzekerheden reeds impliciet onderdeel uitmaakten
van de belasting en sterkteformuleringen is de verwachting dat het toevoegen van
onzekerheden leidt tot een verzwaring van de hydraulische randvoorwaarden (meer specifiek:
minder gunstig toetsoordeel).
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In het kader van WTI2017 is nog niet het besluit genomen of, en zo ja, welke onzekerheden
meegenomen dienen te worden in het belastingmodel16. Vooralsnog zijn er de volgende
opties:
1
Niet meenemen van onzekerheden: HR zullen dan (per herhalingstijd) vergelijkbaar
blijven met WTI2011
4
Wel meenemen van onzekerheden: HR zullen dan (per herhalingstijd) waarschijnlijk
gaan toenemen, afhankelijk van de keuze:
–
Meenemen van zowel statistische als modelonzekerheden (samengevat:
kennisonzekerheden)
–
Meenemen van alleen statistische onzekerheid
–
Meenemen van alleen modelonzekerheden
Consequenties meenemen statistische en modelonzekerheid in WTI2017
Het meenemen van zowel statistische als modelonzekerheid (welke in deze bijlage
samengevat worden als kennisonzekerheid) zal leiden tot een toename van de benodigde
kruinhoogte. In het kader van SBW (Sterkte en Belastingen Waterkeringen) onderzoek is al
enkele malen onderzocht wat de consequenties zijn van het meenemen van
kennisonzekerheden. In Figuur D.2, afkomstig uit HKV (2010), is het effect van het
meenemen van kennisonzekerheid op de benodigde kruinhoogte gepresenteerd voor het
faalmechanisme overslag. Let op: hierin is de onzekerheid dus uitgeïntegreerd.
Figuur D.2 laat zien dat de invloed van het meenemen van kennisonzekerheid een significant
effect kan hebben op de benodigde kruinhoogte (gebaseerd op faalmechanisme
golfoverslag). Merk op dat er twijfels zijn ten aanzien van de gepresenteerde effecten voor
locaties nabij stormvloedkeringen (Maeslantkering). Echter, zelfs zonder deze locaties is de
invloed van de kennisonzekerheid relatief groot. Zo geldt bijvoorbeeld voor de Westerschelde
dat de verdiscontering van kennisonzekerheid tot een toename van de benodigde
kruinhoogte leidt van orde 0,6 meter. Hetzelfde geldt voor locaties langs de kust en in de
Waddenzee en in het Ketelmeer. De oorzaak voor deze grote effecten van het verdisconteren
van kennisonzekerheid is de statistische onzekerheid van de zeewaterstand: deze is erg
groot en vertaalt bijna 1 op 1 door in een extra benodigde kruinhoogte.

16

Merk op dat we in het kader van deze studie alleen spreken over modelonzekerheid en statistische onzekerheid. De
onzekerheid als gevolg van keuzen in bijvoorbeeld het probabilistische model worden niet meegenomen.
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Figuur D.2 Effect meenemen kennisonzekerheid op benodigde kruinhoogte (golfoverslag) (bron: HKV 2010)

Figuur D.3 laat zien wat het effect van het meenemen van kennisonzekerheid is op de
maatgevende hoogwaterstand (MHW). Te zien is dat dit effect over het algemeen beperkt
blijft tot orde 0.3 meter. Echter, voor locaties in de meren en de zoute wateren is het effect
lokaal groter. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de invloed van de statistische
onzekerheid in de waterstand op de MHW: juist voor deze gebieden is deze statistische
onzekerheid groot.
Merk verder op dat de hier gepresenteerde consequenties niet zijn afgeleid met het WTI2017
instrumentarium. De resultaten moeten daarom vooral als indicatief worden geïnterpreteerd
en niet als absolute waarde.
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Figuur D.3 Effect meenemen kennisonzekerheid op benodigde kruinhoogte (overloop) (bron: HKV 2010)
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Voorstel voor anticiperen op ontwikkeling WTI
Werkwijze anticiperend op ontwikkelingen WTI2017 bij bepaling ontwerprandvoorwaarden
Voor de HWBP projecten is het van belang dat de meest recente inzichten in de hydraulische
randvoorwaarden worden gebruikt, zodanig dat de versterkte dijkvakken niet binnen
afzienbare tijd worden afgekeurd. Dit betekent in het optimale geval dat ontwerp en toetsing
worden uitgevoerd met dezelfde instrumenten en hydraulische randvoorwaarden. Dit laatste
is echter lastig omdat in het kader van WTI2017 grote veranderingen worden verwacht ten
aanzien van onder andere de hydraulische randvoorwaarden. WTI2017 is echter nog in
ontwikkeling, waardoor de instrumenten nog niet beschikbaar zijn voor HWBP.
Om ontwerprandvoorwaarden te krijgen die ertoe leiden dat het dijkontwerp van HWBP niet
wordt afgekeurd gedurende de planperiode dient feitelijk de volgende werkwijze te worden
gehanteerd:
1
Bepaal hydraulische randvoorwaarden voor de huidige situatie (zonder
zeespiegelstijging e.d.), gebruik makend van de huidige inzichten voor het afleiden van
hydraulische randvoorwaarden.
2
Voer een correctie uit voor de effecten van klimaatverandering gedurende de
planperiode.
3
Voer een correctie uit voor te verwachten verandering in de afleiding van hydraulische
randvoorwaarden ten opzichte van huidige werkwijze/inzichten.
Ten aanzien van het eerste punt geldt dat WTI 2011 het startpunt is, waar HR2006 en
CR2006 onderdeel van uit maken. Voor het tweede punt, effect klimaatverandering, geldt dat
er recepten zijn voor het bepalen van deze correctie. Hierbij geldt wel dat uitgegaan dient te
worden van de voorgeschreven klimaatscenario’s. Deze klimaatscenario’s zijn echter geen
verwachtingswaarden: het betreft hier vaak een naar verwachting conservatieve benadering
van de te verwachten effecten.
Het derde punt betreft de veranderingen zoals in hoofdstuk 3 is besproken. Dit betreft het
meenemen van het effect van de toevoeging van de statistische en modelonzekerheden aan
de HR bepaling. Een deel van deze onzekerheden is reeds onderdeel van de bestaande
robuustheidstoeslag, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het is dus niet noodzakelijk om zowel
de robuustheidstoeslag als de correctie voor toepassen van WTI2017, zijnde het in rekening
brengen van zowel model- als statistische onzekerheden, toe te passen: dit zou leiden tot
over-conservatieve hydraulische randvoorwaarden.
Voorgesteld wordt om voor het derde punt het maximum te kiezen van de
robuustheidstoeslag uit 2009 en de onzekerheidstoeslag gebaseerd op de verwachte
verschillen tussen WTI2011 en WTI2017 als gevolg van onzekerheden.
Afleiding waarden voor onzekerheidstoeslag
Als onderdeel van WTI2017 is grofstoffelijk (zeer beperkt aantal locaties en met een concept
instrumentarium) in beeld gebracht wat de verandering in MHW en HBN zal zijn indien
expliciet met statistische en modelonzekerheden gerekend zal worden. Hierbij zijn de op dat
moment (maart 2015) geldende inzichten met betrekking tot statistische en
modelonzekerheden gebruikt (Validatiedocument Hydra-Ring gedateerd maart 2015). Voor
een aantal locaties verspreid over alle watersystemen zijn de MHW’s en HBN’s bepaald met
en zonder het meenemen van deze onzekerheden.
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor een range aan terugkeertijden (van 10 tot 100.000
jaar). Per locatie is vervolgens als functie van terugkeertijd het verschil bepaald tussen de
berekening met en zonder het rekenen met onzekerheden. De resultaten laten zien dat de
invloed van het rekenen met onzekerheden afhankelijk is (toeneemt als functie) van de
terugkeertijd. Dit is conform verwachting omdat de statistische onzekerheid (onzekerheid
rondom statistische verdelingen) ook toeneemt als functie van herhalingstijd.
Effectief betekent dit dat per locatie per herhalingstijd een ander effect van het meenemen
van onzekerheden geldt. Idealiter zou dan ook per locatie en per herhalingstijd een
onzekerheidstoeslag gedefinieerd moeten worden. Hoewel dit zeer wenselijk is, is het helaas
op dit moment nog niet mogelijk om een dergelijke onzekerheidstoeslag af te leiden. Om toch
een handreiking te geven met betrekking tot de invloed van het meenemen van
onzekerheden, en dus een nadere onderbouwing van de oude robuustheidstoeslag te
hebben is per watersysteem een representatieve toeslag bepaald op basis van een
“gemiddelde invloed van onzekerheden”. Deze “gemiddelde invloed van onzekerheden” is
bepaald voor een terugkeertijd van 10.000 jaar. Dit levert over het algemeen een
conservatieve toeslag op voor gebieden met een lage norm en een (beperkte) onderschatting
van de toeslag voor gebieden met een strengere norm.
Voorstel onzekerheidstoeslag per deelgebied
Op basis van de hierboven beschreven aanpak is per deelgebied een onzekerheidstoeslag
vastgesteld. De huidige robuustheidstoeslag en de voorgestelde onzekerheidstoeslag zijn
gepresenteerd in onderstaande tabel:
Watersysteem

Parameter

Rivieren

Waterstand

Meren (exclusief
Ketelmeer)

Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)
Waterstand
Golfhoogte (Hm,0)
Golfperiode (Tm-1,0)

Ketelmeer

Benedenrivieren
(Haringvliet en
Hollandsch Diep)
Waddenzee en Kust,
Westerschelde en
Oosterschelde

17

Robuustheidstoeslag
2009
+ 0,30m

Nieuwe
onzekerheidstoeslag
+ 0,30m

+ 0,20m
+ 10%
+ 10%
+ 0,20m
+ 10%
+ 10%
+ 0,30m

+ 0,40m
+ 10%
+ 10%
+ 0,40m 17
+ 10%
+ 10%
+ 0,40m
+ 10%
+ 10%
+ ntb
+ 10%
+ 10%

+ 0,10m
+ 10%
+ 10%

Let op! De robuustheidstoeslag op waterstand is gewijzigd ten opzichte van eerdere versies van dit rapport (nu 0,40 m
i.p.v. 0,70 m) vanwege hernieuwde inzichten
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Conclusies en aanbevelingen
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de bestaande onzekerheidstoeslag, de te
verwachten veranderingen ten aanzien van incorporatie van model- en statistische
onzekerheden (op basis van reeds beschikbare informatie) als gevolg van WTI2017 en de
mogelijkheden voor verdiscontering van deze veranderingen in hydraulische
ontwerprandvoorwaarden. Feitelijk komt het neer op een beschouwing ten aanzien van de
wijze waarop statistische en modelonzekerheden meegenomen dienen te worden in de
afleiding van hydraulische ontwerprandvoorwaarden.
Op basis van de beschikbare informatie is voorgesteld om een watersysteem-afhankelijke
onzekerheidstoeslag toe te passen. Voor de rivieren betekent dit geen aanpassing ten
opzichte van de thans gehanteerde robuustheidstoeslagen, voor de meren en zoute wateren
een verandering (verzwaring) van de onzekerheidstoeslag voor waterstand.
De voorgestelde incorporatie van statistische onzekerheid is pragmatisch en doet mogelijk
geen recht aan de ruimtelijke variaties van de model- en statistische onzekerheden. Hoewel
er hierdoor sprake kan zijn van een onderschatting, wordt verwacht dat deze onderschatting
er niet toe zal leiden dat een ontwerp direct zal worden afgekeurd na realisatie van WTI2017.
Voornaamste reden hiervoor is dat voor de toeslag voor klimaatverandering een conservatief
scenario ten aanzien van klimaatverandering is gekozen18.
Merk op dat het met deze aanpak zo kan zijn dat het ontwerp wordt afgekeurd voordat de
beoogde (ontwerp-)levensduur is bereikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien (i)
het effect van meenemen van statistische onzekerheid in WTI2017 groter blijkt te zijn dan nu
aangenomen en/of (ii) de klimaatverandering sterker is dan het nu gekozen klimaatscenario
(W+). Een omgekeerde situatie is overigens eveneens denkbaar.

18

Dit geldt niet voor de Meren omdat daar voor de periode tot 2050 geen effecten van klimaatveranderingen verwacht
worden (meerpeil wordt gehandhaafd).
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E

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting
Onderstaand is een memo, geschreven door Ruben Jongejan op 18-07-2014, over de
overschrijdingskans van de ontwerpbelasting opgenomen.
Inleiding
In dit memo wordt verduidelijkt hoe de ontwerpbelastingen voor de verschillende
faalmechanismen bepaald moeten worden. Ook wordt toegelicht wat de relatie is tussen
ontwerpbelastingen en faalkanseisen. Daartoe wordt eerst kort ingegaan op de betekenis van
rekenwaarden. De ontwerpbelasting is feitelijk de rekenwaarde van de belasting, net zoals er
rekenwaarden voor de sterkte-eigenschappen zijn.
Golfoverslag wordt in dit memo afzonderlijk behandeld omdat in het OI2014 alleen bij dit
faalmechanisme wordt gewerkt met een ontwerpbelasting met een overschrijdingskans die
getalsmatig gelijk is aan de faalkanseis op doorsnedeniveau. Bij alle andere
faalmechanismen is deze overschrijdingskans getalsmatig gelijk aan de normhoogte. De
reden voor dit verschil wordt in dit memo nader toegelicht.
Hoewel de in het OI2014 gepresenteerde aanpak voor velen nieuw zal zijn, vormt deze
aanpak al vele jaren de basis van bijvoorbeeld de toets- en ontwerpregels voor
macrostabiliteit binnenwaarts. In het laatste hoofdstuk van dit memo wordt hier kort bij
stilgestaan.
De betekenis van rekenwaarden
Een semi-probabilistisch voorschrift is in wezen een vereenvoudigd rekenrecept waarmee
kan worden beoordeeld of aan een bepaalde faalkanseis wordt voldaan. Dat wordt gedaan
door het faalmechanismemodel te voeden met rekenwaarden in plaats van kansverdelingen
zoals dat wordt gedaan in probabilistische analyses. De rekenwaarden zijn zodanig
gedefinieerd dat ze samen een ontwerp opleveren met een voldoende kleine faalkans. Een
rekenwaarde is een combinatie en een representatieve (nominale of karakteristieke) waarde
en eventueel een partiële veiligheidsfactor. Een karakteristieke waarde is een waarde met
een bepaalde kans van onder- of overschrijding, zoals de 5%-ondergrens van laagdikte of de
waterstand met een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar.
Representatieve waarden en partiële veiligheidsfactoren zijn niet los van elkaar te zien zijn.
Over de definitie van het ontwerppeil (=karakteristieke waarde van de buitenwaterstand) staat
het volgende beschreven in het achtergrondrapport bij het OI2014:
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Ontwerpbelasting golfoverslag
De semi-probabilistische ontwerpregel voor de bepaling van de kerende hoogte is gebaseerd
op het uitgangspunt dat de overschrijdingskans van de rekenwaarde van het kritieke
overslagdebiet kleiner moet zijn dan de getalswaarde van de faalkanseis op
doorsnedeniveau. Er had in principe ook voor gekozen kunnen worden om uit te gaan van
een overschrijdingskans die kleiner (of groter) is. Dan hadden de rekenwaarden van het
kritieke overslagdebiet navenant kleiner (of groter) moeten zijn.
In de Handreiking OI2014 staat voor de bepaling van de benodigde kruinhoogte:

NB: Pnorm in deze formule heeft de betekenis van een maximaal toelaatbare
overstromingskans (afkeurgrens), zoals in de Handreiking OI2014 ook is aangegeven. De
normgetallen die op de website van het HWBP zijn gegeven zijn middenkansen en nog geen
afkeurgrenzen. In het begeleidende memo bij het OI2014 (te downloaden van de website van
het HWBP) staat het verschil tussen beide als volgt toegelicht:
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Voorbeeld
Stel de middenkansnorm is 1/10.000 per jaar. De afkeurgrens is dan 1/10.000 x 2 = 1/5.000
per jaar. In de faalkansbegroting is voor golfoverslag een ruimte van 24% aangehouden. De
faalkanseis voor golfoverslag is dus 0,24 x 1/5.000 ≈ 1/21.000 per jaar. Indien voor het
bewuste traject geldt N=2 (zie Bijlage OI2014), dan is de faalkanseis voor golfoverslag op
doorsnedeniveau gelijk aan 1/21.000 / 2 = 1/42.000 per jaar. Stel verder dat is voldaan aan
de voorwaarden om te mogen rekenen met een kritiek golfoverslagdebiet van 5 l/s/m. De dijk
dient dan zodanig te worden gedimensioneerd dat de kans op overschrijding van een
overslagdebiet van 5 l/s/m kleiner is dan 1/42.000 per jaar.
De redenen waarom bij golfoverslag in het OI2014 is gekozen voor een overschrijdingskans
van het hydraulisch belastingniveau dat getalsmatig gelijk is aan de faalkanseis op
doorsnedeniveau zijn als volgt:
1.

2.

Door de gekozen werkwijze zal een semi-probabilistische beoordeling van de
benodigde kerende hoogte zo goed mogelijk aansluiten op de uitkomsten van een
volledig probabilistische beoordeling. Hierdoor wordt onnodig conservatisme in het
ontwerp voorkomen. Zo zou bij gevallen waarin praktisch sprake is van overloop een
zeer grote rekenwaarde van het kritiek overslagdebiet gekozen moeten worden om te
zorgen dat het werken met een overschrijdingskans die een factor 4-12 groter is dan
de normhoogte een voldoende veilig ontwerp zou opleveren (de faalruimtefactor is
0,24, de lengte-effectfactor N is 1-3). In gevallen waarbij golfoverslag belangrijk is,
zou echter bij dezelfde overschrijdingskans een veel kleinere rekenwaarde van het
kritieke overslagdebiet kunnen volstaan om de gewenste faalkans te realiseren. Dit
geeft wel aan dat het moeilijk is om bij dit faalmechanisme door aanpassing van de
rekenwaarde van het kritieke debiet een breed toepasbare ontwerpregel te definiëren
die niet bovenmatig conservatief is.
In de toekomst (in het WTI2017) zal probabilistische getoetst (en ontworpen) gaan
worden bij het faalmechanisme golfoverslag. Voor een gebruiker zit er nauwelijks
verschil
tussen
een
probabilistische
en
een
semi-probabilistische
overslagbeoordeling, terwijl een probabilistische beoordeling wel scherper is. In het
eerste geval draait de gebruiker het golfoverslagmodel met een kansverdeling van het
kritieke debiet, in het tweede geval met een rekenwaarde van het kritieke debiet. Door
de werkwijze die in het OI2014 is gekozen wordt een naadloze overstap op de
probabilistische methode mogelijk. De gekozen werkwijze lijkt namelijk al sterk op het
vergelijken van de uitkomst van een probabilistische doorsnedeberekening met een
faalkanseis op doorsnedeniveau.

Bovenstaande argumenten zijn niet van toepassing op de overige faalmechanismen. Dit
verklaart waarom er bij de andere faalmechanismen op een andere wijze wordt omgegaan
met de ontwerpbelasting. Golfoverslag is dus een uitzondering op de regel.
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De ontwerpbelasting bij alle overige faalmechanismen
Voor de overige faalmechanismen is het ontwerppeil de waterstand met een
overschrijdingskans die getalsmatig gelijk is aan de normhoogte. De veiligheidsfactoren zijn
zodanig gekozen dat ze samen met dit ontwerppeil een kering opleveren met een voldoende
kleine faalkans. In de Handreiking staat hierover:

Voorbeeld
Stel de middenkansnorm is 1/10.000 per jaar. De afkeurgrens is dan 1/10.000 x 2 = 1/5.000
per jaar. Voor bijvoorbeeld piping en macrostabiliteit dient dan bij het ontwerp te worden
gerekend met een lokale waterstand met een overschrijdingskans van 1/5.000 per jaar. De
normhoogte en het lengte-effect hebben dus geen consequenties voor het ontwerppeil. Wel
hebben ze consequenties voor de veiligheidsfactoren waarmee bij het ontwerp moet worden
gerekend. Voor macrostabiliteit binnenwaarts zit dit als volgt:
In de faalkansbegroting is voor macrostabiliteit een aandeel van 4% aangehouden. De
faalkanseis op trajectniveau is voor dit faalmechanisme bij een afkeurgrens van 1/5.000 per
jaar dus gelijk aan 0,04 x 1/5000 = 1/125.000 per jaar. Stel dat het traject 20 km lang is. Het
invullen van de formule uit het Achtergrondrapport bij het OI2014 of Bijlage A van de
Handreiking levert voor dit faalmechanisme een faalkanseis op doorsnedeniveau die gelijk is
aan 1/125.000 / (1+0,033 x 20.000m / 50m) = 1/1.800.000 per jaar. Dit correspondeert met
een betrouwbaarheidsindex van 4,87 (in Excel: -norm.s.inv(1/1.800.000)=4,87). Het invullen
van de formule voor de schadefactor (zie Bijlage Achtergrondrapport) levert vervolgens
1+0,13 x (4,87 – 4,0) = 1,11. Deze waarde is gemakshalve in Tabel 4 van de Handreiking
gegeven. De wijze waarop de schadefactor wordt berekend is overigens volledig identiek aan
de wijze die staat vermeld in het Addendum op het Technisch Rapport Waterkerende
Grondconstructies uit 2007.
Bij het ontwerp van bekledingen op het buitentalud met Steentoets of Golfklap dient te
worden uitgegaan van een belasting met een overschrijdingskans die getalsmatig gelijk is
aan de norm. Net zoals bij bijvoorbeeld macrostabiliteit dient er nog wel een veiligheidsfactor
in rekening te worden gebracht. In de Handreiking OI2014 staat:

Voorbeeld
Stel de middenkansnorm is 1/10.000 per jaar. De afkeurgrens is dan 1/10.000 x 2 = 1/5.000
per jaar. Bij het ontwerp van een steenbekleding dient de ontwerpbelasting dan te worden
bepaald door de Q-variant toe te passen met een overschrijdingskans van 1/5.000 per jaar.
Er dient vervolgens nog een overal- veiligheidsfactor van 1,2 in acht te worden genomen.
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Tot besluit: vergelijking met bestaande praktijk
Dat een faalkanseis op doorsnedeniveau niet gelijk hoeft te zijn aan de overschrijdingskans
van het ontwerppeil is niet nieuw. Zo is bij de afleiding van de huidige veiligheidsfactoren voor
beoordelingen
van
de
binnenwaartse macrostabiliteit
verondersteld
dat
de
overschrijdingsfrequentienorm opgevat mocht worden als een maximale overstromingskans.
Vervolgens is hier een faalkanseis voor macrostabiliteit op doorsnedeniveau van afgeleid. De
grootte van de schadefactor berust op deze faalkanseis. In het addendum bij het Technisch
Rapport Waterkerende Grondconstructies uit 2007 staat over de schadefactor het volgende
geschreven:

De lezer kan gemakkelijk nagaan dat bij de berekeningen bij het voorbeeld over
macrostabiliteit uit hoofdstuk 3 gebruik is gemaakt van precies dezelfde formules. Het enige
verschil is dat in het TRWG is uitgegaan van de faalruimtefactor f=0,1 terwijl in het OI2014
een faalruimtefactor van 0,04 is gehanteerd.
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F Effecten Reevediep
Het Reevediep, voorheen Bypass Kampen, heeft een significant effect op de waterstand in de
IJssel (wanneer er water door de bypass stroomt). Het Reevediep wordt gefaseerd
gerealiseerd: fase 1b (met een debiet van 340 m3/s) is opgenomen in de (databases van) de
referentiesituatie in 2015. In de VKS van het Deltaprogramma is een uitbreiding van het
Reevediep opgenomen naar een debiet van 730 m3/s (fase 2). Daarnaast wordt er in de
scope van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zuid gesproken over een fase 1a
(met een debiet van 220 m3/s). Het relatieve waterstandsverlagend/verhogend effect van
fases 2 en 1a19 t.o.v. fase 1b is weergegeven in Figuur F.1 en Tabel F.1.
Het effect van fase1b op de waterstanden is expliciet onderdeel van de database waardoor
het effect voor alle herhalingstijden op de juiste wijze wordt meegenomen. De verschillen met
de fases 1a en 2 worden voor 1 herhalingstijd toegevoegd, waarbij wordt aangenomen dat
deze voor alle (relevante) herhalingstijden geldig is.

Figuur F.1 Grafiek met verschil tussen fase 2 en fase 1a t.o.v. fase 1b van het Reevediep (fase 2 – fase 1b en fase
1a – fase 1b).

19

Het waterstandsverschil tussen fase 1a en 1b is gebaseerd op het visueel aflezen van de figuren 9.2 en 9.10 uit
Tauw, Witteveen en Bos & Royal Haskoning (2012).
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Tabel F.1

Verschil tussen fase 2 en fase 1b van het Reevediep (fase 2 – fase 1b).

Rivierkm IJssel [km]
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001

F-2

Effect Reevediep fase 2 (t.o.v.
fase 1b) [m]
-0.04
-0.05
-0.04
-0.05
-0.06
-0.05
-0.05
-0.06
-0.05
-0.07
-0.06
-0.07
-0.07
-0.07
-0.08
-0.07
-0.08
-0.08
-0.08
-0.10
-0.09
-0.11
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.13
-0.14
-0.15
-0.18
-0.20
-0.23
-0.27
-0.31
-0.37
-0.36
-0.34
-0.31
-0.30
-0.27
-0.25
-0.25
-0.24
-0.21
-0.14

Effect Reevediep
(t.o.v. fase 1b) [m]
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.02
+0.01
+0.03
+0.03
+0.05
+0.06
+0.07
+0.10
+0.10
+0.12
+0.14
+0.14
+0.17
+0.16
+0.19
+0.20
+0.21
+0.21
+0.23
+0.24
+0.26
+0.26
+0.28
+0.28
+0.27
+0.26
+0.20
+0.17
+0.15
+0.14
+0.11
+0.09
+0.07
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00

fase

1a
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