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DEEL I

INLEIDING

1.1

Probleemstelling

Een boezemkade is het langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de lager
gelegen poldergebieden beschermt tegen hoger liggend boezemwater en anderzijds de
boezem in stand houdt. De twee waterstaatkundige hoofdfuncties van boezemkaden
zijn derhalve [lit.1 ]:
de bescherming van het achterliggende gebied;
de instandhouding van de boezem (inclusief vaarweg).
Daarnaast kunnen boezemkaden nog additionele functies hebben, corresponderend met
de verwante belangen van het waterschap, provincie of gemeente, zoals die van w e g ,
recreatiegebied, weiland, aanlegplaats voor de (plezier-)scheepvaart of waardevol
landschapselement.
Een belangrijk verschil tussen boezemkaden en rivier- of zeedijken is dat boezemkaden
een nagenoeg constante waterstand keren met een relatief geringe waakhoogte. Dit
betekent dat voor boezemkaden de veiligheidsmarge bij normaal voorkomende
belastingen niet veel groter zal zijn dan bij maatgevende omstandigheden.
In september 1993 is door de minister van Verkeer en Waterstaat aan de betrokken
provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland een samenvatting toegezonden van
het systematisch kade-onderzoek dat is uitgevoerd in de periode 1989-1 9 9 2 . De bij het
onderzoek opgedane kennis is in het "Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden" opgenomen [lit.1]. Dit rapport is door de Technische Adviescommissie voor
de Waterkeringen (TAW) aan alle kadebeheerders ter beschikking gesteld. Hiermee is
het toetsend onderzoek afgerond.
Aan de provincies is verzocht stappen te ondernemen om de nog onveilige kaden te verbeteren. Hierbij wordt opgemerkt dat voor boezemkaden geen veiligheidsniveau is vastgesteld en dat een uniforme methode voor het vaststellen van maatgevende waterstanden ontbreekt. Het vaststellen van veiligheidsniveaus acht de minister een verantwoordelijkheid van de provinciale overheid.
Alvorens gevolg wordt gegeven aan de vraag om kaden te verbeteren en verder onderzoek te plegen aan kaden is het dringend gewenst om te beschikken over normen, op
basis waarvan de verbetering ter hand genomen kan worden.
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1.2

Opdrachtformulering

Op 1 december 1 9 9 4 is door de Provincie Zuid-Holland aan Fugro Ingenieursbureau b.v.
opdracht verstrekt voor het opstellen van een methodiek voor de bepaling van het
gewenste veiligheidsniveau van boezemkaden. Hierbij kan worden aangesloten op reeds
door de provincies en waterschappen uitgevoerde werkzaamheden.
Het doel is te komen tot een relatief eenvoudige wijze voor het bepalen van het
gewenste veiligheidsniveau, rekening houdend met de waarden in de beschermde gebieden en de gevolgen van kadebreuk.
Hiertoe zijn twee mogelijke werkwijzen voor het ontwikkelen van de normstelling
onderzocht, namelijk door vergelijking van het polder-risico met het dijkring-risico of
door economische optimalisatie per polder. Uit deze werkwijzen is een definitief voorstel
gedestilleerd.
In het kader van het onderzoek zijn enkele case-studies uitgevoerd waarin polders in een
drietal dijkringgebieden zijn beschouwd. Het betreft de dijkringgebieden:
Brielse Dijkring (ontwerpfrequentie 1/4.000 per jaar)
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (ontwerpfrequentie 1/2.000 per jaar)
Centraal Holland (ontwerpfrequentie 1/10.000 per jaar)
In een later stadium zal hier de case-study voor het dijkringgebied Friesland/Groningen
(ontwerpfrequentie 1/4.000 per jaar) nog aan worden toegevoegd.
De benodigde gegevens zijn door opdrachtgever toegeleverd.
De rapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Normering
Boezemkaden. Bij het verschijnen van dit rapport was de samenstelling van de Werkgroep als volgt:
ng. J.G. Westerhoven
r. L. van de Werff
ng K.R. Klaassens
r. C.F.J.M. Veraa
ng. H. Schreurs
ir. J . W . H . Nieuwen huis
ing. E.C. Hazenoot
ir. L. van Asperen
ir. W . G . Epema / ir. Z.E. Vonk
ir.
ir.
ir.
ir.

R. Jorissen
J.E. Vink
W . J . Potthoff
M.T. van der Meer

Provincie Zuid-Holland
Provincie Friesland
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
Unie van Waterschappen
HH van de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden
Coördinator T A W
HH Amstel en Vecht
Gemeente Amsterdam
Fugro Ingenieursbureau b.v.

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
rapporteur
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1.3

Raakvlakken met TAW-marsroute

Bij de bepaling van het gewenste veiligheidsniveau van boezemkaden dient rekening te
worden gehouden met de wijze waarop het gewenste veiligheidsniveau van primaire
waterkeringen in de Wet op de Waterkering is vastgelegd. Door de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) wordt aangegeven hoe daarmee wordt
omgegaan en welke ontwikkelingen dienaangaande in de naaste toekomst te verwachten zijn. Bij de ontwikkeling van normen voor boezemkaden is afstemming met de
werkgroep "marsroute" van TAW-E derhalve gewenst.
In de marsroute van TAW is voor primaire waterkeringen vastgesteld dat vooralsnog het
veiligheidsniveau volgens de normen van de Deltacommissie wordt aangehouden (dit is
het zogenaamde "ijkpunt"), en dat op een later tijdstip de overstap naar de risicobenadering zal plaatsvinden. Volgens het ijkpunt van de marsroute dient de primaire
waterkering aan de volgende eisen te voldoen [lit.2]:
1.

De kans op overbelasten per dijkvak moet kleiner of gelijk zijn dan de voor het
betreffende dijkringgebied vastgestelde " n o r m " . Overbelasten wordt hier gekoppeld
aan het mechanisme overstromen en overloop.

2.

De kans op bezwijken gegeven overbelasten dient klein te zijn.

3.

De kans op falen door de overige mechanismen, gegeven dat geen overbelasten
optreedt, dient verwaarloosbaar klein te zijn. Hieruit worden de normen voor bijv.
afschuiving afgeleid.

Evenals destijds door de Deltacommissie voor primaire waterkeringen is gedaan, zal een
"kade-norm" worden afgeleid met behulp van een risico-beschouwing. Door het inundatierisico ten gevolge van falen van de boezemkade te relateren aan het voor de
primaire waterkering impliciet geaccepteerde inundatierisico, wordt de onderlinge
consistentie tussen de verschillende normen gewaarborgd.
Bij primaire waterkeringen wordt de " n o r m " (ontwerpfrequentie) gekoppeld aan een
"maatgevend hoogwater" en bijbehorende toetsingsregels voor de hoogte en stabiliteit
van de primaire waterkering. Analoog hieraan kan ook de "kade-norm" worden gekoppeld aan een "maatgevend boezempeil" en bijbehorende toetsingsregels voor de hoogte
en de stabiliteit van de kade.
Tenslotte zal ook voor de ontwikkeling van de "kade-norm" een marsroute moeten worden gevolgd. Voorgesteld wordt om:
als "ijkpunt" de normering af te stemmen op de vigerende praktijk, zoals beschreven in het Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden [lit. 11, maar
differentiatie afhankelijk van de potentiële gevolgschade als nieuw element hier aan
toe te voegen;
verdere ontwikkelingen zoveel mogelijk te integreren in de TAW-marsroute.

Opdr.:
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1.4

Uitgangspunten

Bij de uitvoering van de studie zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
1.

De veiligheid van de boezemkade heeft in deze studie uitsluitend betrekking op het
waterkerend vermogen van de kade. Analoog aan de werkwijze bij primaire waterkeringen, zal voor boezemkaden een "kade-norm" worden vastgesteld die afhankelijk is van het inundatie-risico van de achterliggende polder.

2.

De normstelling voor boezemkaden dient consistent te zijn met de normstelling
voor primaire waterkeringen zoals beoogd in het ijkpunt van de TAW-marsroute
[lit.2]. Dit betekent dat uitgegaan wordt van de overbelastingsbenadering voor een
individueel "kade-vak".

3.

De te hanteren toetsingsregels dienen zo goed mogelijk aan te sluiten op de voor
de primaire waterkering in de "Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken"
opgestelde regels [lit.11].

4.

Evenzo dienen de regels te worden afgestemd op de vigerende praktijk, d.w.z. op
de in het Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden opgenomen toetsingsregels [lit.1]. Enige "trendbreuk" zal echter onontkoombaar zijn, omdat in de
nieuwe norm ook de gevolgschade zal worden verdisconteerd. Dit betekent dat
boezemkaden die polders met grote economische waarde beschermen aan
strengere normen zullen moeten voldoen dan boezemkaden van minder belangrijke
polders.

5.

In het ijkpunt van de TAW-marsroute is de "norm" gedefinieerd als toelaatbare
kans op overbelasting in een dijkvak. Door de Deltacommissie is onder "norm"
verstaan de ontwerpfrequentie van de buitenwaterstand (Maatgevend Hoogwater).
In onderhavige studie wordt aangenomen dat beide definities tot eenzelfde veiligheidsniveau leiden.

6.

Aangenomen wordt dat de in de Leidraad gegeven set partiële factoren voor de
stabiliteit van het binnentalud consistent is met de volgens het ijkpunt voor dit
mechanisme beschikbare faalruimte.

7.

Risico's worden uitgedrukt in de verwachtingswaarde van de directe economische
schade, dit in afwijking van de normstelling volgens T A W voor primaire
waterkeringen en de normstelling volgens VROM. Verondersteld wordt dat directe
economische schade maatgevend is voor de verhouding van de schade in de polder
bij doorbraak van de boezemkade en de schade in het dijkringgebied bij doorbraak
van de primaire waterkering. Maatschappelijk risico en persoonlijk risico zijn
meestal niet maatgevend vanwege de over het algemeen geringe inundatiediepte in
geval van inundatie vanuit boezems.
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In geval van dicht bebouwde polders met een relatief grote potentiële inundatiediepte (groter dan 2 a 3 meter), gaat de veronderstelling niet langer op. In die
gevallen moet worden overwogen ook het maatschappelijk en persoonlijk risico in
de normstelling te betrekken.
Voor harmonisering van de normstelling volgens T A W en VROM, worden o.a.
aanbevelingen gedaan in [lit.16].
8.

Inundatieschadeberekeningen hebben uitsluitend tot doel om het relatieve verschil
tussen schades bij falen van de boezemkade en bij falen van de primaire waterkering in te schatten. Het betreft slechts indicatieve berekeningen, op basis van
een ruwe inventarisatie en globale kentallen. Aan de resultaten kunnen derhalve in
absolute zin geen conclusies worden verbonden.

9.

Bij de bepaling van het vereiste veiligheidsniveau voor boezemkaden worden eisen
afgeleid voor de beoordeling van de kruinhoogte en de stabiliteit van het
binnentalud. Overige zaken, zoals de gevoeligheid van kaden voor schade door
muskusratten, worden niet nader beschouwd.

10. Het toetsen van de actuele kade-profielen van de beschouwde boezemkaden volgens de ontwikkelde methodiek maakt geen onderdeel uit van deze studie.

1.5

Keuze van de methode

Bij het beoordelen van de veiligheid van kaden wordt vooral aandacht geschonken aan
de hoogte en de stabiliteit van de kaden. Een algemene moeilijkheid die bij beide
methoden speelt, is dat veiligheid van boezemkaden niet zo eenduidig is vast te stellen
als bij primaire waterkeringen waarvoor veiligheid wordt gekoppeld aan de overschrijdingsfrequenties voor de waterstand. De waterstanden op de boezem worden deels bepaald door de wijze van beheer. Bovendien zijn de verschillen tussen normaal voorkomende standen en het maatgevende boezempeil over het algemeen gering.
Merk op dat een boezem een bedreiging voor meerdere polders kan vormen, en dat een
polder door meerdere boezems kan worden bedreigd.
Keuze van de methode
Het doel van het onderzoek is het bepalen van het gewenste veiligheidsniveau van
boezemkaden. Het veiligheidsniveau wordt uitgedrukt in een (kade-)norm voor de
toelaatbare overbelastingskans Pb van de boezemkade.
Voor het afleiden van een norm zijn de volgende twee methoden onderzocht:
A.

Kade-norm afgeleid van de dijk-norm.
De toelaatbare overbelastingskans voor boezemkaden wordt afgeleid van de
bestaande normstelling voor primaire waterkeringen volgens de Deltawet. Uit deze
bestaande normstelling kan namelijk voor een dijkringgebied via de faalkansen het
risico worden afgeleid als het produkt van inundatiekans en gevolgschaden. Door
te stellen dat het extra risico van een polder ten gevolge van kadebreuk een
bepaald nader vast te stellen percentage van het totale "geaccepteerde"
dijkringrisico mag zijn, is een norm voor boezemkaden af te leiden.
Opdr.:
Blz.:
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B.

Kade-norm afgeleid uit economische optimalisatie.
De toelaatbare overbelastingskans wordt afgeleid met behulp van een economische
optimalisatie per polder. Dit houdt in dat de norm voor boezemkaden direct wordt
afgeleid door minimaliseren van de som van inundatierisico's (kans x
gevolgschaden) ten gevolge van kadebreuk en de kosten van een eventuele
verbetering van de kade.

Beide methoden zijn uitgewerkt voor de Brielse Dijkring (zie appendices C en D).
Gekozen is voor de eerste methode, namelijk het afleiden van de kade-norm uit de dijknorm. Voordelen ten opzichte van de tweede methode zijn:
De berekende inundatierisico's worden slechts in relatieve zin gebruikt. Dit stelt
minder hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de berekeningen.
De afstemming op de vigerende praktijk zal eenvoudiger zijn dan in het geval van
economische optimalisatie. De economisch optimale norm zal naar verwachting in
vrijwel alle gevallen veel strenger zijn.
De normen kunnen direct gekoppeld worden aan de bestaande normen in de
diverse TAW-leidraden.
De integratie van de normstelling met de TAW-marsroute wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Opzet van de ontwikkelde methode
Bij de verdere ontwikkeling van de gekozen methode A (kade-norm afgeleid van de dijknorm) kan voor wat betreft de opzet onderscheid worden gemaakt in de mate van
complexiteit:
A 1 . Klasse-indeling
De meest simpele methode gaat uit van het aflezen van de eisen uit grafieken en
tabellen, uitgaande van een indeling in bijvoorbeeld 3 kade-klassen. De klasseindeling wordt bepaald door een beperkt aantal relatief eenvoudig vast te stellen
parameters.
A 2 . Schadeberekeningen
Een methode waarmee meer recht kan worden gedaan aan de verschillen tussen
polders gaat uit van de berekening van een kadefactor, gebaseerd op een risicovergelijking van de polder en het dijkringgebied.
A 3 . Risico-analyse
In bijzondere gevallen kan het zinvol zijn om een risico-analyse uit te voeren, waardoor bij de bepaling van het veiligheidsniveau optimaal kan worden aangesloten op
de specifieke kenmerken van de beschouwde polder(s).
Voor de definitieve normstelling wordt aanbevolen om te kiezen voor de meest simpele
opzet A 1 .

Opdr.:
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1.6

Indeling van de rapportage

In het volgende deel van deze rapportage, deel II, wordt het voorstel beschreven voor
de richtlijn ter vaststelling van de kade-norm. Dit voorstel volgt de meest simpele opzet
A 1 . Er wordt aangegeven hoe de klasse waarin een kade valt kan worden bepaald, en
er wordt aangegeven welke kade-eisen aan de drie te onderscheiden kade-klassen zijn
gekoppeld.
Het aansluitende deel III bevat de achtergronden van het in deel II beschreven voorstel.
In dit deel wordt de ingewikkelder methode A 2 op basis van schadeberekeningen
beschreven waarvan methode A1 is afgeleid. Deze methode kan bovendien in geval
methode A1 geen bruikbare resultaten oplevert, nog worden gebruikt als ontsnappingsclausule.
Deel III eindigt met de resultaten van de diverse case-studies. Daarbij wordt ook
ingegaan op de risico-analyse welke momenteel wordt uitgevoerd voor de polder
Watergraafsmeer in Dijkring Centraal Holland [lit. 17]. De resultaten van die analyse
zullen worden vergeleken met de bevindingen van deze studie.
In het laatste deel, deel IV, worden conclusies getrokken en worden aanbevelingen
gedaan met betrekking tot nader onderzoek en het gebruik van de beschreven
methoden.
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DEEL II
11.1

VOORSTEL VOOR DE RICHTLIJN
Inleiding

Aanbevolen wordt om de definitieve normstelling voor boezemkaden te baseren op een
indeling van boezemkaden in drie klassen. Deze indeling is gebaseerd op de in een
polder te verwachten directe economische gevolgschade na doorbraak van een kade.
Aan de drie onderscheiden klassen zijn normen gekoppeld waaraan boezemkaden
zouden moeten voldoen.

II.2

a
St ppenschem
a

In onderstaande figuur wordt een stroomschema weergegeven voor de afleiding van de
kadenorm volgens het in dit deel beschreven voorstel.

STAP 1

VERZAMELEN BASI SGEGEVENS
POLDER(S)
T

STAP 2

BEPALEN
KADEEISEN
▼

STAP 3 I NTERPRETAT
IE
KADEEISEN
overschrijdings
frequentie MBP

schadefactor
binnentalud

overbelastingskans
overige
mechanismen

bepaling
maatgevend
boezempeil
vaststellen
vereiste
kruinhoogte
Figuur 11.1.

Stappenschema afleiding kadenorm

Onderstaand worden deze stappen toegelicht. De in de verschillende stappen vermelde
kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op de uitgevoerde case studies en calibratie van
deze bevindingen op de vigerende praktijk. I n deel I I I van deze rapportage wordt hier
nader op ingegaan.
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Stap 1

VERZAMELEN BASISGEGEVENS POLDER(S)

1.1

Systeembeschrijving polders en boezems
Merk op dat een boezem een bedreiging voor meerdere polders kan
vormen. Het voor de boezem vastgestelde peilbeheer heeft dan betrekking op alle aangrenzende polders. Dit betekent dat de normstelling
voor deze polders gelijktijdig dient te worden afgeleid.
Andersom kan een polder ook door meerdere boezems worden bedreigd.
Dit heeft echter geen directe gevolgen voor de normstelling. Immers,
voor de aan de verschillende boezems grenzende kaden kunnen de eisen
separaat worden ontwikkeld.

1.2

Inventarisatie polder(s)
De economische gevolgschade in de verschillende aan de boezem
grenzende polders na kadebreuk, kan worden gekarakteriseerd met de
volgende parameters:
A
b
d

1.2.1

= totaal oppervlak van de polder (ha);
= bebouwingsgraad in de polder (%);
= gemiddelde inundatiediepte in de polder na kadebreuk (m).

Bepalen bebouwingsgraad

in de polder

De bebouwingsgraad in de polder gedefinieerd als het percentage van
het totale polderoppervlak dat in beslag wordt genomen door zogenaamd
stedelijk gebied, hetgeen grofweg de volgende CBS-bodemgebruik
categorieën (volgens CBS bodemgebruik 1993) omvat:
verharde wegen;
vliegvelden;
sociaal culturele voorzieningen;
overige openbare voorzieningen;
bedrijfsterreinen;
dienstverlenende sector;
woongebied;
glastuinbouw.
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1.2.2

Bepaling gemiddelde

inundatiediepte

in de polder

Indien er geen indruk is van de te verwachten
gemiddelde
inundatiediepte in de polder na kadebreuk, kan deze worden bepaald uit
een eenvoudige volumeberekening.
Aannemend dat het bodemniveau van de boezem lager is dan de maai
veldhoogte in de polder en dat het maaiveldniveau in de polder constant
is, geldt:
d
met
d
BP
mv
Ab
A0

= (BP  mv) • A b / (Ab + Ap)

=
=
=
=
=

inundatiediepte in de polder na doorbraak (m)
boezempeil bij doorbraak (m t.o.v. NAP)
gemiddelde maaiveldhoogte in de polder (m t.o.v. NAP)
oppervlakte van de boezem (m2)
oppervlakte van de polder (m2)

Indien het bodemniveau van de boezem hoger ligt dan het maaiveld in de
polder zijn er twee gevallen te onderscheiden:
1) de boezem loopt niet "leeg";
2) de boezem loopt "leeg".
ad. 1)

indien (BP  bb) • A b > (bb  mv) • A p geldt
d

= (BP  mv) ■ A b / (A„ + Ap)

met
bb = bodemniveau van de boezem.
ad. 2)

indien (BP  bb) ■ A b < (bb  mv) • A p geldt
d

= (BP  bb) • Ab / A p

Stap 2

BEPALEN KADE-EISEN

2.1

Aflezen kadeklasse
Bij bekende A, b en d van de bedreigde polders, ka n in de indelings
grafiek (figuur II.2) direct de kadeklasse worden afgelezen waarin het
kadetraject langs de betreffende polder valt.
Uit de plaats in de indelingsgrafiek kan tevens inzicht worden verkregen
over het nut van een nauwkeuriger inschatting van de parameters A, b
en/of d, of van het gebruik van de 'ontsnappingsclausule' (nauwkeuriger
normstelling op basis van schadeberekeningen volgens methode A2).
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De volgende opmerkingen kunnen bij de grafiek worden gemaakt:
- kaden langs polders met een oppervlakte van meer dan 1 0 . 0 0 0
waarbinnen de gemiddelde inundatiediepte na kadebreuk groter is
ca. 0,20 meter, vallen altijd in de zwaarste klasse III.
- kaden langs polders met een oppervlakte van kleiner dan 10
waarbinnen de inundatiediepte na kadebreuk kleiner is dan ca.
meter, vallen altijd in de lichtste klasse I.
In appendix A 4 wordt de afleiding van de indelingsgrafiek gegeven.

ha.,
dan
ha.,
3,0

Vaststellen kade-eisen
Bij de vastgestelde kade-klasse per polder kunnen de kade-eisen worden
afgeleid uit onderstaande tabel 11.1. Als uit de gegevens van de
verschillende aan de boezem grenzende polders verschillende eisen
worden afgeleid, zullen voor de boezemkade over verschillende trajecten
verschillende eisen gelden.

Tabel 11.1.

Kade-eisen op basis van kade-klasse.

kade-klasse

I
II
III

'"

normstelling
overlopen/overslag

normstelling
stabiliteit
normstelling

overschrijdingsfrequentie MBP
[1/jaar]

schadefactor binnentalud

1/10

0,8

1/100

0,9

1/1.000

1,0

I-]

Kadeklasse II is de "gemiddelde" klasse. Op basis van het vierde uitgangspunt is
de normstelling gericht op minimale trendbreuk voor kaden behorend tot deze
klasse.
Voor de overschrijdingsfrequentie van het MBP zijn er aanwijzingen dat eens per
100 jaar goed aansluit op de vigerende praktijk.
Voor de in rekening te brengen schadefactor is in het Technisch Rapport voor het
toetsen van boezemkaden [lit. 1] al aangegeven dat de waarde 0,9 correspondeert
met een waarde voor de stabiliteitsfactor F van 1,3.

Ten aanzien van overige mechanismen gelden geen kwantitatieve eisen.
Aangenomen wordt dat bij "een goede staat van onderhoud" de
veiligheid ten aanzien van overige mechanismen voldoende is
gewaarborgd (zie ook stap 3.5).
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Figuur 11.2.

Indelingsgrafiek voor kadeklassen op basis van polderoppervlak,
bebouwingsgraad in de polder en gemiddelde inundatiediepte in de
polder.
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Stap 3

INTERPRETATIE KADE-EISEN

3.1

Overschriidinqsfrequentie MBP
Evenals bij de primaire waterkering wordt de toelaatbare kans op
overlopen/overslag gelijk gesteld aan de ontwerpfrequentie van de
buitenwaterstand (Maatgevend Boezempeil, MBP). De overschrijdingsfrequentie van het maatgevend boezempeil (MBP) langs een kadetraject
volgt dan uit:
N(h > MBP) = PJh)
met
Pb(h)

=

toelaatbare kans op overlopen/overslag van een zeker
kade-traject; uit tabel 1 volgt dat deze toelaatbare kans
1/10, 1 / 1 0 0 of 1 / 1 . 0 0 0 bedraagt.

In veel gevallen vormt één boezem voor meerdere polders een bedreiging
(zie figuur II.3). Het gevolg daarvan is dat voor verschillende
kadetrajecten langs één boezem verschillende normen en daarmee MBP's
kunnen gelden. Uit een economische optimalisatie moet worden bepaald
hoe zo voordelig mogelijk aan de voor alle kadetrajecten gezamelijk
geldende eisen kan worden voldaan.
De optimalisatie zal veelal een iteratief proces zijn omdat er twee
mogelijke maatregelen zijn, enerzijds het ophogen van bepaalde
kadetrajecten en anderzijds het wijzigen van het boezempeilbeheer.
Daarnaast kunnen beide maatregelen invloed hebben op de ligging van
de overschrijdingsfrequentielijn die geen "harde" randvoorwaarde is.
Hierdoor wijzigen de dan weer uitgangspunten van de voorgenomen
maatregelen.

boezem;;
POLDER 2

POLDER 1
kade 1,
klasse III

kade 2
klasse II

| = primaire
waterkering
£ = boezemkade

Figuur II.3.

Eén boezem vormt een bedreiging voor twee polders; er
is slechts één overschrijdingsfrequentielijn maar er
gelden twee
verschillende
normen en
daarmee
verschillende MBP's.
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3.2
3.2.1

Bepaling Maatgevend Boezempeil
Stoppeil
Een kenmerkend onderscheid tussen boezemkaden en primaire waterkeringen is dat bij boezemkaden de variatie in de buitenwaterstand
relatief gering is ten opzichte van bij primaire waterkeringen. Een ander
belangrijk verschil is, dat de waterstanden op de boezem door het
beheer kunnen worden beïnvloed door bijvoorbeeld het instellen van een
stopsein lozen of het vergroten van de uitwateringscapaciteit van de
boezem. Overlopen en/of overslag zal pas optreden indien de boezem na
het stopsein lozen nog een hoeveelheid water moet verwerken die niet
meer in de boezem kan worden geborgen of kan worden uitgemalen.
De kans op het voorkomen van MBP kan derhalve worden gesplitst in:
N(h > MBP) - N(h > hstop) • P(h > MBP | stop)
met
N(h > hstop)
P(h > MBP | stop)

= overschrijdingsfreguentie
van het
stoppeil
[1/jaar];
= conditionele kans dat, gegeven stopsein lozen, er
nog zoveel water moet worden geborgen door directe neerslag in de boezem en via het boezemland afstromende neerslag, dat het MBP wordt
bereikt [-].

Het MBP is dan gelijk aan het stoppeil hstop vermeerderd met:
een veiligheidsmarge in verband met de betrouwbaarheid van de
bemalingsstop;
een te bergen waterschijf overeenkomend met de netto hoeveelheid
water die met een kans P(h > MBP j stop) na het stopsein lozen nog
in de boezem terecht kan komen.
3.2.2

Overschrijdingsfrequentie/ijn
Het MBP kan, onder voorwaarde dat het stoppeil lozen bekend is, bij de
vastgestelde freguentie worden afgelezen in een voor dit doel geconstrueerde overschrijdingsfrequentielijn.
Veelal zullen er echter te weinig peilschaalwaarnemingen beschikbaar
zijn om met een statistische analyse de freguentielijn boven het stoppeil
(plus marge) vast te stellen.
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In appendix B is een procedure gegeven om uit een statistische analyse
van peilschaalregistraties een overschrijdingsfrequentielijn voor de
boezemstanden te construeren. De frequentielijn boven het stopsein
lozen (plus marge) wordt geschat door de helling van de frequentielijn na
afkondigen van het stopsein lozen af te leiden uit de verhouding tussen
de oppervlakte van de boezem en het door afstroming direct op de
boezem afwaterende boezemland enerzijds en de oppervlakte van het via
gemalen op de boezem uitwaterende polderland anderzijds. Zie figuur
11.4.
zonder
lozingsstop

boezempeil

MBP

T"
n

e

e

stoppeil 4- ^- -i!-=-=-- >-

met
lozingsstop

streefpeil

10'

10

10

10

10

overschrijdingsfrequentie maandmaxima per maand

Figuur II.4.

Constructie overschrijdingsfrequentielijn met invloed
stopsein lozen (volgens de vereenvoudigde benadering).

De uitgewerkte procedure is geldig voor eenvoudige gevallen, waarbij de
netto uitmaling (met hierin verdisconteerd eventuele inname uit aangrenzende boezems) naar het buitenwater verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de neerslag op de polders en het boezemland.
Scheefstand

boezem

Het MBP langs een kadetraject wordt bepaald uit de overschrijdingsfrequentielijn bij een peilschaal. Hierin is derhalve de scheefstand in de
boezem ten gevolge van stroming en opwaaiing verdisconteerd. Alleen in
het bijzondere geval dat de peilschaal die het boezempeil meet centraal
in de boezem is opgesteld, zal de scheefstand van de boezem nauwelijks
een rol spelen in de gemeten boezempeilen.
Voorzover de scheefstand in de boezem nog niet is verdisconteerd,
wordt deze verrekend in de locale waterstandsverhoging (stap 3.3.2).
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3.3

Vaststellen vereiste kruinhoogte

3.3.1

Minimaal vereiste

kruinhoogte

De minimaal vereiste kruinhoogte is gelijk aan:
hk:m,n = MBP + h1(
met
n

ioc

w

+ w

= locale waterstandsverhoging of verlaging
= minimaal vereiste waakhoogte

In de minimaal vereiste kruinhoogte is nog geen rekening gehouden met
de benodigde overhoogte ter compensatie van klink en zetting van de
ondergrond.
3.3.2

Locale

waterstandsverhoging

Vanaf het punt in de boezem waar het MBP is vastgesteld tot de te
beoordelen kade kan nog een locale waterstandsverhoging hloc optreden,
door bijvoorbeeld opwaaiing (windeffect), weerstand in het stelsel van
waterlopen, of door een naar een boezemgemaal gericht verhang in het
boezemstelsel. Zie figuur II.5.

Figuur II.5

Scheefstand en locale opwaaiing in de boezem.

Voor de berekening van de grootte van de locale waterstandsverhoging
zijn computermodellen ontwikkeld. Veelal zullen de beheerders op grond
van hun ervaring de maximaal te verwachten locale waterstandverhoging
voldoende nauwkeurig kunnen inschatten.
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Minimaal vereiste

waakhoogte

De waakhoogte dient meerdere doelen, namelijk:
- het voorkomen van ernstige golfoverslag;
het compenseren van onzekerheden in de berekening van het MBP;
het compenseren van onzekerheden in de kruinhoogte;
het ook onder maatgevende omstandigheden begaanbaar houden van
de kade.
In het Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden wordt een
minimale waakhoogte w = 0,10 m aanbevolen. In het geval van grote
golfaanval dient de waakhoogte zodanig te zijn vastgesteld, dat het
golfoverslagdebiet aanvaardbaar klein is.
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Schadefactor binnentalud
De stabiliteit van het binnentalud dient te voldoen aan de eisen gesteld
in het "Technisch Rapport voor de toetsing van boezemkaden",
uitgaande van karakteristieke waarden voor de grondparameters, de
freatische lijn bij maatgevende omstandigheden en de uit figuur 11.2 en
tabel 11.1 te bepalen schadefactor van 0,8, 0,9 of 1,0.
Staat van onderhoud (overige mechanismen)
Overige mechanismen die in het technisch rapport worden genoemd als
mogelijke oorzaken van falen van de kade zijn:
doorbraak t.g.v. zandmeevoerende wellen;
doorbraak t.g.v. micro instabiliteit;
doorbraak t.g.v. erosie van het buitentalud of oevervoorziening;
Aangenomen wordt dat bij een goede staat van onderhoud de veiligheid
ten aanzien van overige mechanismen voldoende is gewaarborgd.
De kansen op bezwijken ten gevolge van de aanwezigheid van objecten
in de kade, menselijk handelen en onvoorziene schade door muskusratten, mollen, aanvaringen e.d. worden voldoende klein geacht mits aan
de in het technisch rapport gegeven aanbevelingen voor inspectie en
onderhoud wordt voldaan.
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DEEL III
111.1

ACHTERGRONDEN BIJ DE RICHTLIJN
Inleiding

In dit deel worden de achtergronden gegeven van het in het vorige deel II beschreven
voorstel voor normering via relatief eenvoudig vast te stellen kade-klassen. Deze
achtergronden zijn gebaseerd op de meer elementaire aanpak van het opstellen van
kade-normen via schadeberekeningen van dijkringgebieden en polders (methode A2).
De achtergronden bij de richtlijn zijn onderverdeeld in twee gedeelten: het
stappenschema volgens methode A 2 , en de resultaten van de case-studies die de basis
vormen van de calibratie op de bestaande praktijk.
Het in dit deel gegeven stappenschema volgens methode A2 kan gebruikt worden als
ontsnappingsclausule voor methode A 1 , als in concrete gevallen een nauwkeuriger
vaststelling van de normering gewenst wordt.
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III.2

Stappenschema

In figuur 111.1 wordt een stappenschema gegeven voor de afleiding van een kade-norm,
uitgaande van schadeberekeningen voor zowel de beschouwde polders als voor het
dijkringgebied waarin deze polders zijn gelegen.

STAP 1

VERZAMELEN
BASISGEGEVENS
DIJKRING + PO LDER(S)
T

STAP 2

UITVOEREN
SCHADEBEREKENINGEN
DIJKRING + PO LDER(S)
T

STAP 3

VASTSTELLEN
FAALKANSVERDELING
POLDER(S)

4

eventueel
bijstellen

T

STAP 4

VASTSTELLEN
MAATGEVEND
BOEZEMPEIL

►

T

STAP 5

VASTSTELLEN
VEREISTE
KRUINHOOGTE
▼

STAP 6

VASTSTELLEN
STABILITEITS-EIS
BINNENTALUD
▼

STAP 7

Figuur 111.1.

VASTSTELLEN
EISEN O VERIGE
MECHANISMEN

Stappenschema afleiding kade-norm

Onderstaand worden deze stappen toegelicht.
De in de verschillende stappen vermelde kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op de
uitgevoerde case studies en calibratie van deze bevindingen op de vigerende praktijk,
(zie paragraaf III.3).
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Stap 1

VERZAMELEN BASISGEGEVENS DIJKRING + POLDERS

1.1

Gegevens diikrinqqebied

1.1.1

Norm
Onder 'norm' wordt volstaan de voor de betreffende dijkring vastge
stelde ontwerpfrequentie: 1/10.000, 1/4.000, 1/2.000 of 1/1.250 per
jaar.

1.1.2

Gegevens van het

ligging van de primaire keringen;
ligging van de deelgebieden (polders) en de secundaire keringen;
oppervlakten en bodemniveau's (in stappen van 0,1 m è 0,5 m) van
de deelgebieden;
hoogteverloop en lengte van de secundaire keringen;
inventarisatie van goederen in de deelgebieden, per bodemniveau:
 bodemoppervlakten met het type bodemgebruik
(goederen
categorie A);
lengte aan goederen die in lengteeenheid kunnen worden
uitgedrukt (goederen categorie B), hieronder vallen ook de
boezemkaden en primaire waterkeringen;
aantal en soort objecten met de waarden ervan (goederen
categorie C);
aantallen en typen woningen met het gemiddeld aantal inwoners
(goederen categorie D);
de waarde (kosten van herstel of vervanging) van de onder
categorie A t/m D vallende goederen;
de relatie tussen inundatiediepte en de schade die optreedt aan de
diverse goederencategorieën in het dijkringgebied (schadefactoren).



1.1.3

y
H draulische




1.2
1.2.1

dijkringgebied

randvoorwaarden

hydraulische regimes (meer / rivier / overgangsgebied / zee);
ontwerpwaterstanden (bij gegeven norm);
relatie afvoerdebiet  waterstand op de rivier;

Gegevens polder(s)
y
S s teembeschri/ving

polders en boezems

Merk op dat een boezem een bedreiging voor meerdere polders kan
vormen. Het voor de boezem vastgestelde peilbeheer heeft dan be
trekking op alle aangrenzende polders. Dit betekent dat de normstelling
voor deze polders gelijktijdig dient te worden afgeleid.
Andersom kan een polder ook door meerdere boezems worden bedreigd.
Dit heeft echter geen directe gevolgen voor de normstelling. I mmers,
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voor de aan de verschillende boezems grenzende kaden kunnen de eisen
separaat worden ontwikkeld.
1.2.2

In ven tarisa tie polder(s)
Uit stap 1.1.1 is al bekend:
indeling in compartimenten
bodemniveau's per compartiment
inventarisatie per bodemniveau
schadefactoren
Daarnaast dient te worden bepaald:
boezemstand
inhoud boezem
- evt. compartimentering boezem, mogelijkheden voor (tijdig) herstel
doorbraak

Stap 2

UITVOEREN SCHADEBEREKENINGEN DIJKRING + POLDER(S)

2.1

Schadeberekeninq diikrinqqebied

2.1.1

Bepaal inunda tiescenario
-

Identificeer de onafhankelijke bedreigingen:
zee;
meer;
rivier.
Bepaal voor elke onafhankelijke bedreiging het 'maatgevende' doorbraakpunt.
Het maatgevende doorbraakpunt kan worden gevonden door één of
meerdere potentiële doorbraakpunten te kiezen en de gevolgschade
van inundatie te berekenen (stappen 2.1.2 en 2.1.3). Het doorbraakpunt met de grootste gevolgschade is het maatgevende doorbraakpunt.

2.1.2

Inundatieberekening

dijkringgebied

Per onafhankelijke bedreiging (en dus ook per 'maatgevend' doorbraakpunt) dient te worden vastgesteld:
- het buitenwaterstandsverloop (zie ook 1.1.3). Aangenomen wordt
dat op het tijdstip van doorbraak de buitenwaterstand gelijk is aan
MHW.
bresvorming en stroomgatontwikkeling. Vooralsnog wordt het
volgende aangehouden:
de bres ontstaat op het moment dat de ontwerpwaterstand wordt
bereikt;
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-

de breedte B en diepte d van het stroomgat groeien volgens
x(t) = xma)<- V(t/t m a x ), waarbij de volgende waarden
gehanteerd:

Tabel III.1.

-

2.1.3

zijn

Stroomgatparameters
D o o r b r a a k v a n u i t zee

Doorbraak vanuit meer of rivier

^max

3 uur

2 uur

B max

3 0 0 meter

1 50 meter

dma«

gekoppeld aan binnendijkse
maaiveldhoogte

gekoppeld aan binnendijkse
maaiveldhoogte

de inundatiescenario's en de daaruitvolgende maximale inundatiewaterstanden (per deelgebied). Deze kunnen worden berekend met
het door de DWW ontwikkelde computerprogramma "RAMP" [lit.8].

Schadeberekening

dijkringgebied

Per onafhankelijke bedreiging kunnen bij de ad 2.1.2 bepaalde inundatiediepten de directe economische schade worden geschat met het computerprogramma "INUN" [lit. 10]. Voor wat betreft de inundatieparameters
wordt alleen de inundatiediepte bekeken.
Niet beschouwd worden:
het potentieel aantal (dodelijke) slachtoffers;
indirecte economische gevolgschade (productiviteitsverlies buiten
geïnundeerd gebied, verbroken doorgaande verbindingen e t c ) ;
schade aan imponderabilia;
immateriële schade buiten dodelijke slachtoffers.
De mogelijke gevolgschade in het gehele dijkringgebied Edw wordt
gelijkgesteld aan de voor de onafhankelijke bedreigingen gesommeerde
directe economische schade.
2.1.4

Verhouding dijkringschade

en norm

Om te waarborgen dat voor gelijke polders gelijke normen worden
afgeleid, ongeacht het dijkringgebied waarbinnen de polder is gelegen,
wordt het dijkringrisico (Edvv • norm) begrensd. De gevolgen van
onnauwkeurigheden in de bepaling van de potentiële dijkringschade en
mogelijke inconsistentie in de normering voor primaire waterkeringen op
de normstelling voor boezemkaden worden hierdoor beperkt.
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Naar aanleiding hiervan is de methode afgestemd op dijkringgebieden die
voldoen aan de volgende voorwaarde (zie appendix A.3 'Calibratie'):
0,8 < Edw • norm < 1,2

met Edw in Mfl

Bij onderschrijding van de ondergrens 0,8 dient de dijkringschade Edw te
worden gelijkgesteld aan: Edw = 0,8 / norm.
Bij overschrijding van de bovengrens 1,2 dient de dijkringschade Edw te
worden gelijkgesteld aan: Edw = 1 , 2 / n o r m .
2.2

Schadeberekeninq polder(s)

2.2.1

Bepaling inunda tiescenario
Voor de te beoordelen kade dient het "maatgevende" doorbraakpunt te
worden gekozen. De keuze van het doorbraakpunt is veelal alleen in bijzondere gevallen van belang, bijvoorbeeld in het geval van compartimenteringswerken in de boezem ter plaatse van de te beoordelen kade.

2.2.2

Inundatieberekening

po/der

De inundatiediepte in de polder na doorbraak volgt uit een eenvoudige
volumeberekening.
Aannemend dat het bodemniveau van de boezem lager is dan de maaiveldhoogte in de polder en dat het maaiveldniveau in de polder constant
is, geldt:
d
met
d
BP
mv
Ab
Ap

= (BP - mv) • A b / (Ab + Ap)

inundatiediepte in de polder na doorbraak (m)
boezempeil bij doorbraak (m t.o.v. NAP)
= gemiddelde maaiveldhoogte in de polder (m t.o.v. NAP)
oppervlakte van de boezem (m2)
2
- oppervlakte van de polder (m )

Indien het bodemniveau van de boezem hoger ligt dan het maaiveld in de
polder zijn er twee gevallen te onderscheiden:
1) de boezem loopt niet "leeg";
2) de boezem loopt "leeg".
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ad. 1)

indien (BP - bb) • A b > (bb - mv) • A p geldt
d

= (BP - mv) • A b / (Ab + Ap)

met
bb = bodemniveau van de boezem.
ad. 2)

indien (BP - bb) • A b < (bb - mv) • A p geldt
d

= (BP - bb) • A b / A p

Als het bodemniveau in de polder sterk varieert zal per bodemniveau,
met stappen van bijvoorbeeld 0,5 of 1 meter, de polderoppervlakte
moeten worden bepaald. Vervolgens kan met dezelfde inhoudsvergelijkingen de inundatiediepte per bodemniveau worden bepaald.
In meer complexe gevallen kan gebruik worden gemaakt van "RAMP".
2.2.3

Schadeberekening

polder

Bij de ad 2.2.1 bepaalde inundatiediepte wordt de economische gevolgschade in de polder Epb berekend met behulp van het programma "INUN"
[lit.10].
Aangenomen wordt dat de gedetailleerdheid van de inventarisatie van de
polder alsmede het verband tussen schade en inundatiediepte hetzelfde
is als bij de bepaling van de dijkringschade. Dit laatste is een conservatieve aanname: het is aannemelijk dat bij doorbraak van de boezemkade er meer mogelijkheden zijn om de schade te beperken.

Stap 3

VASTSTELLEN FAALKANSVERDELING POLDER(S)

3.1

Vaststellen faalkans

3.1.1

Kadefactor
Bepaal voor de beschouwde polder(s) de kadefactor C volgens:
C

= c • E dw /t pb

met
c

= calibratiefactor. Uit calibratie van de resultaten van de case
studies op de vigerende praktijk volgt: c = 10.
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3.1.2

Faalkans

boezemkade

Met de kadefactor C wordt de faalkans van de aangrenzende boezemkade vastgelegd. Deze faalkans is gekoppeld aan de faalkans van de
primaire waterkering:
Pf:,
f;b

= 0,02 • norm;
= 0,02 • C • norm;

met
'

f;w

P»;b

= faalkans primaire waterkering;
= faalkans boezemkade.

Zie voor de afleiding Appendix A1

3.2

Verdeling faalkans
Stel voor alle boezemkaden de overbelastingskans vast voor de relevante
mechanismen, volgens:
Pb(i) = ó(\) • Pb / p(i)
met
P b (')
<5<i)
p(i)

= overbelastingskans boezemkade voor mechanisme i;
= verdeelfactor voor mechanisme i. Deze zijn in beginsel vrij
te kiezen, mits I S(\) = 1;
= overgangskans, ofwel de kans op falen gegeven overbelasting, voor mechanisme i.

Aanbevolen wordt om voor de verdeelfactoren (en dus ook voor de
overbelastingskansen per mechanisme) in eerste instantie uit te gaan van
de in tabel III.2 gegeven waarden.

Tabel III.2

Standaard faalkansverdeling

mechanisme
overlopen/overslag
afschuiving binnentalud
overige mechanismen

verdeelfactor
<5(i)

overgangskans
p(i)

overbelastingskans

0,1
0,8
0,1

0,02
0,2
0,2

0,10 . C . norm
0,08 . C . norm
0,01 . C . norm

P„(')
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Stap 4

VASTSTELLEN MAATGEVEND BOEZEMPEIL

4.1

Overschriidinqsfreauentie MBP
Evenals bij de primaire waterkering wordt de toelaatbare kans op
overlopen/overslag gelijk gesteld aan de ontwerpfrequentie van de
buitenwaterstand (Maatgevend Boezempeil, MBP). De overschrijdingsfrequentie van het maatgevend boezempeil (MBP) langs een kadetraject
volgt dan uit:
N(h > MBP) = P„(h)
met

P„(h)

0,10 • C • norm
toelaatbare
kans op
betreffende kadetraject

overlopen/overslag

van

het

Onderstaande figuur III.2 geeft een grafische weergave van de
overschrijdingsfrequentie van het MBP als functie van de toelaatbare
kans op overlopen/overslag.

Pb(h)/norm

- » - 1/10.000 —•— 1/4.000

figuur III.2.

^—1/2.000

- E S - 1/1.250

De overschrijdingsfrequentie van het MBP als functie
van de overbelastingskans
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In veel gevallen vormt één boezem voor meerdere polders een bedreiging. Er kunnen dan voor verschillende kadetrajecten langs één boezem
verschillende normen en daarmee verschillende MBP's worden afgeleid,
zie figuur III.3.
Uit een economische optimalisatie moet worden bepaald hoe zo
voordelig mogelijk aan de voor alle kadetrajecten gezamelijk geldende
eisen kan worden voldaan, zie ook DEEL II, stap 3 . 1 .

boezem;'
POLDER 2

POLDER 1
kade 1
>p

%<

kade 2

| = primaire
waterkering
;;; = boezemkade

Figuur III.3.

Eén boezem vormt een bedreiging voor t w e e polders;
als C, < C2, dan wordt er voor kade 1 een strengere
norm afgeleid, leidend tot een hoger MPB.

Bepaling Maatgevend Boezempeil
Stoppeil
Zie DEEL II, stap 3 . 2 . 1 .
O verschrijdingsfrequen

tielijn

Zie DEEL II, stap 3.2.2.
Scheefstand

boezem

Zie DEEL II, stap 3.2.3.

VASTSTELLEN VEREISTE KRUINHOOGTE
Minimaal vereiste kruinhoogte
Zie DEEL II, stap 3 . 3 . 1 .
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Locale waterstandsverhoqing
Zie DEEL II, stap 3.3.2.
Minimaal vereiste waakhooqte
Zie DEEL II, stap 3.3.3

VASTSTELLEN STABILITEITSEIS BINNENTALUD
Stabiliteits-eis binnentalud
De stabiliteit van het binnentalud dient te voldoen
in het "Technisch Rapport voor de toetsing
uitgaande van karakteristieke waarden voor de
freatische lijn bij maatgevende omstandigheden en
bepalen schadefactor.

aan de eisen gesteld
van boezemkaden",
grondparameters, de
de onder stap 6.2 te

Bepalen schadefactor
De schadefactor yn.b voor de stabiliteit van het binnentalud volgt uit de
benaderende formule:

met
Knw
norm
pb(F)
a
b

=
=
=
=

schadefactor primaire waterkering;
normfrequentie primaire waterkering;
overbelastingskans voor afschuiving boezemkade;
-0,0784;
0,867.

Voor de in rekening te brengen schadefactoren
waterkering moet hier worden aangehouden:
yn.w
= 1,24 bij norm van 1 / 1 0 . 0 0 0 ;
= 1,20 bij norm van 1 / 4 . 0 0 0 ;
= 1,18 bij norm van 1/2.000;
= 1,1 6 bij norm van 1 / 1 . 2 5 0 ;

van

de

primaire

De benadering is voldoende nauwkeurig (relatieve fout < 2%) voor
waarden van Pb(F)/norm kleiner dan 100. Daarboven moet de exacte
relatie worden gebruikt (zie Appendix A2).
Figuur III.4 geeft de bovengenoemde formule grafisch weer.
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1000
Pb(F)/r

1/10.000 —•— 1/4.000

Figuur III.4

7
7.1

1/2.000

- e - 1/1.250

De schadefactor als functie van de overbelastingskans

StapVASTSTELLEN EISEN OVERIGE MECHANISMEN
Staat van onderhoud (overige mechanismen)
Zie DEEL II, stap 3.5.
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III.3

Resultaten case-studies

In onderstaande tabel zijn de bevindingen uit de case-studies "Brielse D i j k r i n g " ,
"Centraal Holland" en "Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden" samengevat. De case
study "Brielse Dijkring" wordt in Appendix D weergegeven. Opgemerkt wordt dat de
gebruikte gegevens met betrekking tot de boezemstanden, benodigd voor de
economische optimalisatie van het veiligheidsniveau van de kaden langs polder 1 0
(Oude Goote) in de Brielse Dijkring, fictief zijn.

Resultaten case-studies: methode "schadeberekeningen"

Tabel III.3.

kade-norm uit econ.
opt.

kade-norm uit dijknorm

Polder

Dijkring

Brielse Dijkr.

,1

Centraal Holl.' 2 '

0,84

125

754

1/130

0,92

2.382

40

1/2.540

1,03

41

2.314

1/45

0,87

1.132

83

1/1.200

1,00

218

432

1/230

0,94

Zwet en Groote
Blankaart

46

2.030

1/50

0,88

Watergraafsmeer

274

344

1/290

0,95

93

257

1/80

0,90

6

4.286

1/5

0,77

Gouwe

Oosteinder/Horn
en Stommeer
Reeuwijk

'

Kn;b

1/20

Meeslouwer

i3

Stab.

2.058

Haarl.meer

Albl./Vijfh.

Hoogte
N(MBP)

22

Oude Goote

'

Kadefactor
C
""

Schade
[Mfl]

Blokweer
Liesveld

Hoogte
N(MBP)

Stab.

1/16.000

1,07

Kn:b

Normfrequentie: 1/4.000 jaar 1
Verwachtingswaarde van de dijkringschade: 4.465 M f l .
Normfrequentie: 1/10.000 jaar'
Verwachtingswaarde van de dijkringschade: 9.419 Mfl.
Normfrequentie: 1/2.000 jaar'
Verwachtingswaarde van de dijkringschade: 10.343 M f l .
De kadefactoren C zijn berekend uitgaande van de waarde 10
voor de calibratiefactor c.

Naar verwachting is de trendbreuk met de vigerende praktijk minimaal indien:
N(MBP) = ca. 1/IOOjaar" 1
Knb =

ca

-

0

'

9
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De normen, afgeleid volgens de eenvoudige methode worden weergegeven in onderstaande tabel III.4. Ter vergelijking zijn de relevante resultaten uit de vorige tabel hierin
ook weergegeven.

Tabel III.4.

Resultaten case-studies: methode schadeberekeningen versus methode
kade-klassen
Methode A2
Schadeberekeningen

Dijkring

Polder

Brielse Dijkr.

Oude Goote

Centraal Holl.

Gouwe
Haarl.meer
Meeslouwer
Oosteinder/Horn
en Stommeer
Reeuwijk
Zwet en Groote
Blankaart
Watergraafsmeer

Albl.A/ijfh.

Blokweer
Liesveld

Hoogte
N(MBP)

Methode A1
Klassen-indeling
Hoogte
N(MBP)

Stab.
Kn;b

Stab.
K„;b

1/20

0,84

1/10

0,8

1/130

0,92

1/100

0,9

1/2.540

1,03

1/1.000

1,0

1/45

0,87

1/100

0,9

1/1.200

1,00

1/1.000

1,0

1/230

0,94

1/100

0,9

1/50

0,88

1/100

0,9

1/290

0,95

1/100

0,9

1/80

0,90

1/100

0,9

1/5

0,77

1/10

0,8

Parallel aan de studie "Normstelling Boezemkaden" loopt de studie "Risico-Analyse
Watergraafsmeer [lit. 17]. Deze studie omvat een kwantitatieve faalkansanalyse met
betrekking tot het falen van de kering van de Watergraafsmeer.
In tabel III.5 worden de berekende actuele overbelastingskansen uit de risico-analyse
gepresenteerd naast de normen zoals die zijn afgeleid volgens de in deze rapportage
beschreven normstelling volgens zowel de methode "klasse-indeling" (A1) als de
methode "schadeberekeningen" (A2).
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Tabel III.5.

Berekende actuele faalkansen van de kering van de Watergraafsmeer
versus de normen.
Methode A l

Methode A 2

Criterium
(klasse II)

Criterium
(C = 344)

N(h^MBP) = 1/100

N(h>MBP) =

0,03-103

Kn:b =

K„.b = 0,95

2,8-103

overige mech.

0.3-1O 3

n.v.t.

n.v.t.

0,3-103

totaal

0,3-103

Mechanisme

overlopen/overslag
instabiliteit

Actuele
faalkans
[1/jaar]

'"

nihil

0,9

Overbelastings
kans 11/jaar]
1/290

3,4-1 O 3

6,5-103

Aangenomen
wordt dat met de in de risico-analyse
genoemde
faalkansen
kansen
"overbelastingsniveau" worden bedoeld.
De actuele overbelastingskans door "overige mechanismen" komt bijna geheel voor rekening
instabiliteit bij leidingkruisingen.

op
van

Bij de tabel kan de volgende opmerking worden gemaakt ten aanzien van de vergelijking
van methode A1 met methode A 2 :
Er is een duidelijk verschil tussen de resultaten volgens methode A 1 en methode
A 2 , zoals ook al in tabel III.4 tot uitdrukking komt. De oorzaak hievan is dat de
schadeverwachting in de Watergraafsmeer zodanig is dat de kade nét niet in de
strengste klasse valt.
Ten aanzien van de risicoanalyse kan het volgende worden opgemerkt:
Uit de risicoanalyse blijkt dat de kans op overlopen/overslag nihil is; zodat de kering
ten aanzien van dit criterium ruimschoots voldoet.
Ten aanzien van stabiliteit van het binnentalud voldoet de kering eveneens ruim.
Om de vermelde overbelastingskans van 0,03-10" 3 te waarborgen zou een
schadefactor van 1,13 in rekening moeten worden gebracht. De kering ligt
daarmee ten aanzien van stabiliteit ver boven de klasse III veiligheid.
Instabiliteit bij leidingkruisingen (explosie/lekkage) leveren in het geval van de
waterkering van de Watergraafsmeer de meest belangrijke bijdrage aan de totale
overbelastingskans. Desalniettemin wordt toch net binnen de gestelde norm
gebleven.
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DEEL IV
IV. 1

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies

De belangrijkste voorlopige conclusies, die kunnen worden getrokken uit voorliggende
studie, zijn:
1.

Op grond van het voorliggende rapport, en de daarin beschouwde cases, lijkt het
mogelijk om een uniforme methode voor de bepaling van het vereiste veiligheidsniveau van boezemkaden vast te stellen.
Wel dienen hierbij de volgende kanttekeningen te worden gemaakt:
de dijkring Friesland/Groningen moet nog worden toegevoegd om een meer
landelijk beeld te krijgen;
de verkregen methode moet in een eerste ronde nog worden uitgezet bij een
aantal geselecteerde waterschappen, onder andere om ervaring te verkrijgen
met het opstellen van de overschrijdingsfrequentielijn van boezemstanden;
de definitieve methode zal eerst een periode als 'groene versie' moeten worden
uitgezet om de nodige ervaring mee op te doen, alvorens deze als 'voorstel voor
normstelling' aan de minister kan worden aangeboden.

2.

Uitgaande van een gemiddeld optredende polderschade na kadebreuk van 100
miljoen gulden, leidt het uitgangspunt van minimale trendbreuk voor de gemiddelde
situatie tot een waarde voor de calibratiefactor c van 10.
Een voorwaarde voor dit resultaat is dat het produkt van dijkringgebiedschade en
normfrequentie begrensd wordt rond een constante waarde waardoor voor gelijke
polders in verschillende dijkringgebieden gelijke normen worden afgeleid.
Een waarde voor de c van 10 houdt impliciet in dat het inundatie-risico, uitgedrukt
in directe economische schade, vanuit de boezem tien keer zo groot is als het
inundatie-risico vanuit het "buitenwater".
Bij genoemde waarden voor potentiële schade en calibratiefactor bedraagt de
toelaatbare overschrijdingsfrequentie van het MBP 1/100 jaar"1, en bedraagt de in
rekening te brengen schadefactor Kn;b °- 9 < hetgeen grofweg overeenkomt met een
stabiliteitsfactor F van 1,3. Dit betekent dat gemiddeld geen sprake is van
trendbreuk.

3.

Uit de case-studies blijkt dat differentiatie van de normstelling volgens de in deze
rapportage beschreven methode met schadeberekeningen tot flinke variatie in de
aan boezemkaden te stellen eisen kan leiden. De kade langs polder Liesveld in de
dijkring "Alblasserwaard-A/ijheerenlanden zou minimaal moeten worden ontworpen
op een overschrijdings-frequentie van het MBP van eens per 5 jaar, en een
schadefactor van 0,77, de ringdijk langs de Haarlemmermeer daarentegen op een
overschrijdingsfrequentie van het MBP van eens per 2 . 5 4 0 jaar, en een
schadefactor van 1,03.
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4.

De versimpelde normstelling waarbij kaden kunnen worden ingedeeld in 3 klassen
beperkt de variatie tot drie waarden voor de toelaatbare overschrijdingsfrequentie
van het MBP; 1/10, 1/100 en 1/1.000 jaar' 1 , en drie waarden voor de
schadefactor; 0,8, 0,9 en 1,0.

5.

Uit de economische optimalisatie blijkt dat de uit de dijk-norm afgeleide kade-norm
uit economisch oogpunt aan de lage kant is. Dit zou pleiten voor een verhoging van
het vigerende veiligheidsniveau.

6.

Uit de resultaten van de risicoanalyse van de waterkering van de Watergraafsmeer
blijkt dat de werkelijke overbelastingskansen van deze kering lager liggen dan wat
volgens de in deze rapportage beschreven normstelling wordt geëist. Opvallend is
de relatief hoge overbelastingskans door "overige mechanismen". Desondanks
voldoet de kering toch net aan de hiervoor geldende deelkans.
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IV.2

Aanbevelingen

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de methode zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd voor korte termijn:
1.

Inhoudelijke afstemming met T A W , de Unie van Waterschappen en het IPOvakberaad.

2.

Uitzetten (groene versie) van de 'receptuur' voor beide methoden bij enkele
geselecteerde waterschappen. Hiermee wordt enerzijds de 'werkbaarheid' van de
methoden in de praktijk onderzocht (waaronder ook de bepaling van de
overschrijdingsfrequentielijn) en anderzijds komt meer informatie vrij ten behoeve
van de calibratie van de methode.

3.

Begeleiden van de implementatie van de methoden bij de waterschappen.

In onderstaande tabel IV. 1 wordt een concrete planning voorgesteld voor de aktiviteiten
op korte termijn (fase 3):
Tabel IV. 1:

Korte termijn planning
gereed

aktiviteiten fase 3

februari
februari
maart
juli
september

verzamelen commentaar TAW, Unie, IPO-vakberaad
uitwerken case Friesland/Groningen
opstellen concept groene versie
uitzetten bij ca. 4 waterschappen
verwerken bevindingen in definitieve (groene) versie

1996
1996
1996
1996
1996

Voor de langere termijn wordt het volgende aanbevolen:
4.

De bevindingen uit de TAW-E werkgroep "marsroute" ten aanzien van de faalkansverdeling en normstelling voor de primaire waterkering onderzoeken op mogelijke consequenties voor hier ontwikkelde methode.

5.

Nader onderzoek naar een economisch optimaal veiligheidsniveau, onder andere
door het uitvoeren van een parametrische gevoeligheidsanalyse.

6.

Overgangskansen boezemkaden t.o.v. waterkeringen onderzoeken.
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

Symbool

Eenheid

b
c
d

bebouwingsgraad van de polder
[%]
calibratieconstante kadefactor
[]
[m]
inundatiediepte
[m tov NAP] minimaal vereiste kruinhoogte
[m]
locale waterstandsverhoging
[m tov NAP] maaiveldhoogte
[1/jaar]
normfrequentie van de primaire waterkering
overgangskans
tussen
overbelasten
en
[]
mechanisme i
[m]
waakhoogte

■\rnin
h

loc

mv
norm
P(i)
w

A,
AP
BP
C
Edw

^pb

MBP
N(h > MBP)
N(h > ' ' s t o p '
p
P«:b
Pb
Pb(i)

Kn;W
K n:b
ó(\)

Betekenis

falen

voor

[ha]
oppervlakte van de boezem
[ha]
oppervlakte van de polder
[m tov NAP] boezempeil
kadefactor
[]
[Mfl]
inundatieschade in dijkringgebied (voor alle onafhankelijke
bedreigingen gezamelijk)
[Mfl]
inundatieschade in polder
[m tov NAP] maatgevend boezempeil
[1/jaar]
overschrijdingsfrequentie van het MBP
[1/jaar]
overschrijdingsfrequentie van het stoppeil
[1/jaar]
jaarlijkse totale faalkans van de primaire waterkering
[1/jaar]
jaarlijkse totale faalkans van de boezemkade
[1/jaar]
jaarlijkse totale overbelastingskans van de boezemkade
[1/jaar]
jaarlijkse overbelastingskans van de boezemkade t.a.v.
mechanisme i

H
[]
[]

schadefactor primaire waterkering
schadefactor boezemkade
verdeelf actor
totale
faalkans
mechanisme i

—>

faalkans
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