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De normen voor de kadeklassen van boezemkaden worden vastgesteld op basis van de te verwachten
inundatieschade bij een kadedoorbraak. Bij de hierbij te hanteren IPO-leidraad wordt uitgegaan
van een robuuste benadering van het watersysteem, die in de regel leidt tot een overschatting van de
gevolgschade. Voor het bepalen van maatregelen moet deze gevolgschade echter nauwkeurig worden
bepaald om de juiste afweging tussen investering en schadereductie te kunnen bepalen. In onderliggend onderzoek is voor het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de
berekeningsmethode van de gevolgschade verfijnd. Rekening wordt gehouden met menselijk ingrijpen, de ventielwerking in het boezemsysteem en gedetailleerde inundatiepatronen in de polder. Het
toepassen hiervan leidt tot een realistische benadering van de inundatieschade bij een kadebreuk en
belangrijker: de schadereductie die kan worden bewerkstelligd door het nemen van maatregelen, zoals
compartimentering en kadeversterking.
Momenteel ligt bij de waterschapsbesturen een voorstel voor de normering van de boezemkaden. Deze normering is opgesteld op
basis van de IPO-leidraad boezemkaden1). Naar
verwachting zullen deze normen eind dit jaar
worden opgenomen in de Interprovinciale verordening op de Waterkeringen van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Voor het bepalen van de afkeurgrenzen
wordt in de leidraad een methode toegepast,
die is geijkt op kaders waarbinnen in het verleden kadeverbeteringswerken werden uitgevoerd. ‘Geen trendbreuk’ was hierbij een

belangrijk uitgangspunt om te voorkomen dat
veel kaden zouden worden afgekeurd. In het
ijkingskader diende een kadering gemiddeld
een beschermingsniveau van 1/100 jaar te
hebben.
De normering is inmiddels in een groot
aantal gebieden uitgevoerd, waarbij kaartbeelden met beschermingsniveaus zijn ontstaan
die aansluiten bij de belevingswereld van de
waterbeheerder. Derhalve kan worden gesteld
dat de huidige normering voldoet.
In dit artikel wordt wel gesuggereerd de
berekeningswijze van de bij de normering
horende schadebedragen verder te verfijnen
met als doel deze beter te laten aansluiten bij
de realiteit. Voor het bepalen van de ontwerpnorm kan deze berekeningswijze in ieder geval
worden gebruikt. Indien ook de afkeurgrenzen aan de hand van de verfijnde methode
worden bepaald, zal - om een trendbreuk te
voorkomen - de methode opnieuw moeten
worden geijkt, waarbij de norm hetzelfde zal
blijven. Dit laatste aspect is in dit artikel verder niet uitgewerkt.
De wens tot een meer realistische benadering van de gevolgschade werd ondersteund
door de ervaringen bij de kadedoorbraak te
Wilnis. De schade als gevolg van deze doorbraak zou volgens de robuuste berekeningsmethode uit de leidraad circa 200 miljoen euro
bedragen. In werkelijkheid is de opgetreden
schade, door snel en effectief ingrijpen van het
hoogheemraadschap, veel lager uitgevallen.
Het merendeel van de 20 miljoen euro aan
schade komt overigens niet voort uit inundatieschade, maar is een gevolg van kosten aan
infrastructuur, oevers en bovenland.
De belangrijkste reden van deze overschatting is, dat in de robuuste methode wordt uitgegaan van volledige uitstroming van het boe-

De kadedoorbraak bij Wilnis.

In maart 1998 is de IPO-leidraad ontwikkeld met als doel de waterbeheerder een instrument te bieden voor het op een heldere en
inzichtelijke wijze normeren van boezemkaden. Het bepalen van de norm gebeurt in twee
stappen:
• Het bepalen van de afkeurgrens (normklasse) van een kade op basis van de
gevolgschade bij een kadedoorbraak. De
gevolgschade wordt met een robuuste
methode bepaald;
• Het stellen van een nieuwe norm (ontwerpnorm) in het geval van een afgekeurde kade, op basis van een optimale verhouding tussen investering en schadereductie.
De schadereductie dient met een gedetailleerde methode te worden berekend.
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zemsysteem in de polder. Vanwege de ventielwerking in het boezemsysteem neemt dit proces van leeglopen over het algemeen één tot
drie dagen in beslag. In het geval van de kadeverschuiving bij Wilnis was de uitstroom van
water echter binnen vier uur beëindigd, onder
meer vanwege de beschikbaarheid van noodkeringen.
In opdracht van de provincies Utrecht en
Noord-Holland en het Hoogheemraadschap
van Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voerde
HydroLogic een onderzoek uit naar gevolgschaden bij kadedoorbraken en de potentie van
compartimentering in het beheersgebied van
AGV. In het onderzoek is eerst een verfijnde
methode voor het bepalen van de gevolgschade
opgesteld. Vervolgens is aan de hand van deze
methode onderzocht in welke mate de gevolgschade kan worden gereduceerd met compartimentering. De resultaten van dit onderzoek
worden gepubliceerd in een tweeluik, waarvan
dit artikel deel één is.

Beschrijving methode
De methode voor het berekenen van de
gevolgschade verschilt op drie punten van de
robuuste methode:
• Menselijk ingrijpen na een kadedoorbraak
wordt meegenomen. Hiervoor dient een
aanname te worden gedaan omtrent de
benodigde tijd om de kadedoorbraak af te
sluiten. In dit onderzoek zijn drie scenario’s doorgerekend waarin respectievelijk
is uitgegaan van ingrijpen na twee, vier en
twaalf uur.
• Ruimtelijke variaties in de ventielwerking
van het boezemsysteem maken onderdeel
uit van de methode. Een doorbraak langs
een breed en diep boezemkanaal dat verbonden is met een groot meer, leidt tot een
aanzienlijk hoger uitstroomdebiet dan een
doorbraak langs een smal, lang en ondiep
boezemkanaal.
• De inundatiepatronen in de aanliggende
polders worden op gedetailleerde wijze in
de aanpak meegenomen. In plaats van het
berekenen van een gemiddelde inundatiediepte voor de gehele polder, is voor dit
onderzoek een kadedoorbraak-inundatiemodel (KDIM) ontwikkeld. Met dit model
wordt per doorbraaklocatie een gedetailleerd inundatiepatroon berekend.
De methode bestaat uit vijf stappen:
- stap 1. De boezemtypen vaststellen.
- stap 2. Het boezemsysteem classificeren
naar boezemtype.
- stap 3. Per boezemtype het totale uitstroomvolume berekenen.
- stap 4. Per kadedoorbraak het geïnundeerd gebied bepalen.
- stap 5. Per polder de maximale gevolgschade berekenen.
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Afb. 1:

Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Afb. 2:

Het uitstroomdebiet bij de kadedoorbraak.

Met het programma Sobek wordt het volume water berekend, dat binnen een bepaalde
tijd vanuit de boezem de polder instroomt. Dit
volume hangt voor een belangrijk deel samen
met het type boezem. In stap 1 worden de verschillende boezemtypen onderscheiden. Aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden, zijn de doorstroombreedte van het
boezemkanaal, het hoogteverschil tussen boezem en aanliggende polder en de aanwezigheid
van grote wateroppervlakken zoals meren.
In stap 2 worden de gedefinieerde boezemtypen uit stap 1 naar het gehele beheersgebied
vertaald. Dit kan op twee manieren gebeuren:
globaal per kadering of gedetailleerd per kadevak. In de globale aanpak wordt aan elke kadering een maatgevend boezemtype toegekend.

Bij een gedetailleerde werkwijze vindt de vlakdekkende vertaling plaats op basis van de boezemkadevakken. In deze aanpak wordt rekening gehouden met het voorkomen van
verschillende boezemtypen langs een zelfde
kadering. In dit onderzoek is de gedetailleerde
methode toegepast.
De uitstroom naar de polder na het falen
van een kade is in stap 3 per boezemtype gespecificeerd. Met Sobek wordt deze uitstroom per
scenario in een volume water uitgedrukt. In
afbeelding 2 is het debiet voor één boezemtype
per scenario uitgezet in de tijd. De volumes
uitstromend water worden als invoer voor het
KDIM in stap 4 gebruikt. Als uitgangspunt is
genomen dat niet de kadebres maar het
hydraulisch profiel van de watergang limite-

Platform
bij een kadedoorbraak snel transport van water
via sloten plaatsvindt richting het laagste deel
van de polder. Vanuit dit laagste deel vindt
inundatie van de polder plaats. Uit één-/tweedimensionale2) berekeningen bleek dit over het
algemeen een valide aanname te zijn. Bij een
bepaalde inundatiediepte in de polder, stroomt
het water over een polderkade heen, waarna
inundatie in de aanliggende polder optreedt.
In dit onderzoek heeft het KDIM meer dan
200 kadedoorbraken doorgerekend, met als
doel de ruimtelijke differentiaties in het systeem zo goed mogelijk mee te nemen. Voor
elke kadedoorbraak is het geïnundeerd oppervlak en de inundatiediepte bepaald voor een
grid van 25 x 25 meter.
In stap 5 wordt per polder en scenario de
gevolgschade bepaald. In de gedetailleerde aanpak wordt de schade per gridcel berekend en
vervolgens gesommeerd.

Resultaten

Afb. 3:

Maximaal geïnundeerd oppervlak en gemiddelde inundatiediepte voor vrijwel het gehele beheersgebied van
Amstel, Gooi en Vecht, op basis van meer dan 200 simulaties met het KDIM.

rend is voor de uitstroom van water. Langs
meren is de grootte van de bres echter wel
bepalend voor de uitstroom. Dit is een ander
mechanisme dan bij boezemkanalen en daarom is dit aspect in het onderzoek niet meegenomen.
Het bepalen van het geïnundeerd oppervlak in stap 4 kan op zowel een globale als een

Afb. 4:

gedetailleerde wijze worden uitgevoerd. In de
globale aanpak worden de boezemtypen
gekoppeld aan de berekende uitstroomdebieten in stap 3. Hiermee kan voor elke polder
binnen een kadering een gemiddelde inundatiediepte worden bepaald. In de meer gedetailleerde aanpak wordt gebruik gemaakt van het
KDIM. Dit model bepaalt het inundatieoppervlak per kadedoorbraak. Uitgangspunt is dat

In afbeelding 3 wordt het maximaal geïnundeerde gebied getoond, zoals dit met het
KDIM op basis van meer dan 200 gesimuleerde
kadedoorbraken is berekend. Per geïnundeerde
cel is de gemiddelde inundatiediepte weergegeven. De grootste inundatiediepten treden
op langs grote wateren als de Amstel, de Vecht
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs kleine en
middelgrote boezemwateren is de inundatiediepte over het algemeen beperkt. Zie bijvoorbeeld polders als De Ronde Hoep en Polder
Groot-Mijdrecht, waarbij de inundatiediepte
minder is dan een halve meter.
Afbeelding 4 toont voor zowel de robuuste
methode (4a) als de gedetailleerde methode (4b)

Vergelijking gevolgschaden volgens de robuuste methode (a) en verfijnde berekening (b).
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per polder de gevolgschade. Afbeelding 4b laat
de maximaal optredende schade zien, wanneer
ergens een kade faalt en twaalf uur lang uitstroom vanuit de boezem naar de polder
plaatsvindt. De kaart laat een sterke afname
zien van de gevolgschade in vergelijking met
de standaardmethode. Deze afname komt per
polder neer op een gemiddelde schadereductie
van circa 100 miljoen euro. De belangrijkste
reden van deze sterke afname is dat in de
robuuste methode geen rekening wordt
gehouden met menselijk ingrijpen op een
zeker moment.
Op de kaarten is tevens de indeling in de
huidige veiligheidsklassen zichtbaar. Dit is
slechts bedoeld ter illustratie, omdat de verfijnde berekeningsmethode niet zonder meer
kan worden ingepast in de bestaande normklassen. Afbeelding 4a komt qua klassenindeling over het algemeen overeen met de beleving van het beschermingsniveau in het
gebied. Het aanpassen van de bijbehorende
schadebedragen kan worden overwogen,
omdat een betere aansluiting bij de werkelijkheid de communiceerbaarheid van de normering verbetert.
Afbeelding 4b geeft met de verfijnde
methode een realistischer beeld van het effect
van maatregelen op de absolute schadebedragen. Dit is een belangrijk aspect dat in ieder
geval bij het bepalen van de ontwerpnormen
moet worden meegenomen.
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Conclusie
De kadedoorbraak bij Wilnis heeft ons
laten zien dat bij de berekeningswijze van de
gevolgschade rekening moet worden gehouden met aspecten als ventielwerking van de
boezem en menselijk ingrijpen. Een waterbeheerder neemt na het falen van een kade diverse maatregelen om de schade zo snel mogelijk
te beperken. Om tot schadebedragen te komen
die bij de realiteit aansluiten, dienen deze
beheersaspecten in de berekening te worden
meegenomen.
Dit onderzoek beschrijft een methode
waarmee de gevolgschadeberekening op een
realistische wijze plaatsvindt. Ons voorstel is
om deze methode mee te nemen bij een actualisering van de IPO-leidraad en dat kan zonder dat de feitelijke norm (afkeurgrens) hoeft
te worden aangepast. Voor het bepalen van de
afkeurnorm moet worden overwogen hoe
belangrijk het is om de schadeberekening op
de feitelijke risicosituatie te laten aansluiten.
In ieder geval zal de communiceerbaarheid en
het informeren over de normering sterk
worden verbeterd als gebruik wordt gemaakt
van een realistische schadeberekening.
In het geval dat een kade wordt afgekeurd,
dient deze zodanig te worden versterkt dat
sprake is van een optimale verhouding tussen
de te realiseren schadereductie en de daarbij
horende investering. Om dit te bereiken,

wordt een gedetailleerde berekeningsmethode
toegepast. Het verdient aanbeveling om de
huidige methode voor het bepalen van de
afkeurnorm qua ordegrootte te laten aansluiten bij de gedetailleerde methode voor het
bepalen van kosteneffectieve maatregelen. Ook
dat vergroot de communiceerbaarheid.
De kosten van noodzakelijke kadeversterkingen zijn in veel gevallen aanzienlijk. In het
streven naar lagere kosten bij een gelijkblijvend risico, is compartimentering een interessante optie. In een vervolg op dit artikel wordt
aan de hand van de verfijnde schadeberekeningsmethode aangetoond dat compartimentering een effectieve en efficiënte maatregel is
om het risico van kadedoorbraken aanzienlijk
te verminderen. ¶
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