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Inleiding 
 
Verschil watersnood en wateroverlast 
Watersnood is een door een overstroming veroorzaakte ramp. Een overstroming kan 
plaatsvinden vanuit zee, zoals bij de watersnoodramp van 1953, maar ook vanuit de rivieren. 
 
Wateroverlast ontstaat wanneer overtollig water voor problemen of ongemak zorgt. 
Bijvoorbeeld omdat er zoveel regen valt dat de riolering en de gemalen het water niet kunnen 
verwerken. Wateroverlast kan ook leiden tot grote waterschade.  Recent voorbeeld hiervan is 
het bezwijken van een waterleiding in de nabijheid van het VU Medisch Centrum in 
Amsterdam. http://www.volkskrant.nl/binnenland/vumc-blijft-nog-week-gesloten-tientallen-
miljoenen-schade~a4138814/ 
 
Kans op overstroming blijft altijd bestaan 
Ondanks alle maatregelen die de overheid neemt, is de kans op een overstroming altijd 
aanwezig. Daarnaast zorgen klimaatverandering ervoor dat we moeten blijven werken aan 
waterkeringen om te zorgen dat de kans op overstromingen niet toeneemt. 
 
In dit rapport worden de gevolgen ingeschat van een doorbraak van een primaire 
waterkering (=watersnoodsituatie) in termen van tijdsduur tot overstroming, waterdiepte en 
stroomsnelheid. 

Ter beeldvorming  
 Doorbraakanimatie dijkring 48 Duitsland (Haffen-Mehr (omgeving Rees)): 

https://www.youtube.com/watch?v=PqEt2KYlG30&feature=youtu.be 

 Doorbraakanimatie dijkring 48 Nederland (Spijk): 
https://www.youtube.com/watch?v=hPlz52BiRA0 

Informatiebronnen 
De belangrijkste informatiebronnen voor de inhoud van dit rapport zijn: 

 De VNK2 rapportage van dijkring 48. Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is het 

project dat overstromingsrisico’s in Nederland in kaart brengt. 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma'-

projecten/veiligheid-

nederland/publicaties/dijkringrapporten/overzichtspagina'/dijkringrapporten/ 

 Kaartmateriaal uit het project 'Viking'. Daarin hebben samengewerkt: Nordrhein-

Westfalen, provincie Gelderland, de veiligheidsregio's in Gelderland, Rijkswaterstaat 

en de Waterschappen in Gelderland. Eén van de doelstellingen van dit project was 

inzicht verkrijgen in de omvang en het verloop van overstromingen in het 

rivierengebied als gevolg van dijkdoorbraken en de schade die daarbij mogelijk 

optreedt. Dit kaartmateriaal is te ontsluiten via de landelijke website 

http://flooding.lizard.net/. 

 De landelijke risicokaart (http://www.risicokaart.nl). 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/vumc-blijft-nog-week-gesloten-tientallen-miljoenen-schade~a4138814/
http://www.volkskrant.nl/binnenland/vumc-blijft-nog-week-gesloten-tientallen-miljoenen-schade~a4138814/
https://www.youtube.com/watch?v=PqEt2KYlG30&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hPlz52BiRA0
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma'-projecten/veiligheid-nederland/publicaties/dijkringrapporten/overzichtspagina'/dijkringrapporten/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma'-projecten/veiligheid-nederland/publicaties/dijkringrapporten/overzichtspagina'/dijkringrapporten/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma'-projecten/veiligheid-nederland/publicaties/dijkringrapporten/overzichtspagina'/dijkringrapporten/
http://flooding.lizard.net/
http://www.risicokaart.nl/
http://www.wrij.nl/
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Landelijk Watersysteem 

Dijkringgebied 48 

Dijkring 48 Rijn en IJssel bestaat in totaal uit circa 98 kilometer waterkering, waarvan 53 
kilometer in Nederland en 45 kilometer in Duitsland ligt. 
De dijkring betreft de waterkering vanaf Bisslich in Duitsland via Tolkamer, Pannerden, 
Westervoort, Angerlo, tot aan de hoge grond in Doetinchem en keert het water van de Rijn, 
de IJssel en de Oude IJssel. Het Nederlandse deel vanaf Spijk valt het onder beheer van 
Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem (www.wrij.nl).  
Het Duitse deel van Deichverband Bislich-Landesgrenze te Emmerich 
(http://www.deichverband-bislich-landesgrenze.de/). 
 

Figuur: Dijkringgebied 48, Rijn en IJssel  

 
Een deel van de dijkring die het achtergelegen gebied tegen hoogwater op de rivier 
beschermd ligt op Duits grondgebied. Een overstroming in het Duitse (bovenstrooms 
gelegen) deel van het dijkringgebied leidt tevens tot overstromingsrisico’s in het beneden-
strooms gelegen Nederlandse deel. 

http://www.wrij.nl/
http://www.deichverband-bislich-landesgrenze.de/
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Figuur: Maaiveldhoogtekaart dijkring 48 Rijn en IJssel 

 
In dijkring 48 zijn verder de wegen A12 en de N336 en de spoorlijnen van invloed op het 
overstromingspatroon. Binnen dijkringgebied 48 liggen zes gemeenten. De gemeenten 
Rijnwaarden, Duiven, Westervoort en Zevenaar vallen volledig binnen dijkringgebied 48. 
Deze gemeenten hebben samen zo’n 84.000 inwoners op een oppervlakte van circa 149 
km2. De gemeenten Doetinchem en Montferland vallen slechts deels binnen dijkring 48, deze 
gemeenten liggen voor een groot deel op hoge grond en zullen daardoor naar verwachting 
minder gevolgen ondervinden van een overstroming van het dijkringgebied. 
 

Gemeente Inwoner- Oppervlakte Bevolkings- Plaatsen, dorpen 
 aantal  dichtheid en gehuchten (1 
  (km²) (inw/km²)  

Rijnwaarden  11.085 47,86 232 
Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk, 
Pannerden, 

    Tolkamer 

Duiven  25.573 35,15 728 Duiven, Groessen, Loo 

Westervoort  15.945 7,85 2.031 Westervoort 

Zevenaar  31.700 58,00 547 
Angerlo, Babberich, Giesbeek, 
Zevenaar, 

    
Bahr, Bingerden, Ooy, 
Bevermeer, Lathum, 

    Oud Zevenaar 

Doetinchem  56.758 79,66 713 Doetinchem, Gaanderen 

Montferland  35.190 106,53 330 Azewijn, Didam, Nieuw-Dijk 

Totaal 176.251 335,05 526  

Tabel: Kentallen gemeenten binnen dijkring 48 

 
(1 de genoemde dorpen zijn alleen de dorpen binnen dijkringgebied 48 
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Overschrijdingskans versus overstromingskans 

Voor alle primaire waterkeringen in het beheergebied van het waterschap geldt volgens de 
huidige Waterwet een veiligheidsnorm van 1/1.250 per jaar. Dit is dus de kans op 
overschrijding van de waterstand die veilig gekeerd moet kunnen worden. 
De wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen zijn dus niet gelijk aan overstromingskansen. 
Een overstromingskans is de kans dat zich in een dijkring daadwerkelijk een overstroming 
voordoet. Er zijn verschillende redenen waarom de overschrijdingskansen uit de Waterwet 
niet gelijk zijn aan de overstromingskansen van dijkringgebieden. 
Het project VNK2 is uitgevoerd door de Waterdienst in opdracht van het Directoraat 
Generaal Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen 
(UvW), het Interprovinciaal overleg (IPO) en Rijkswaterstaat (RWS). 
VNK2 geeft een beeld van de overstromingskansen, gevolgen en risico’s voor een 
dijkringgebied. De veiligheidsbenadering in VNK2 is daarmee anders dan die in de toetsing 
in het kader van de Waterwet. In een aanpassing van de Waterwet in 2017 gaat de VNK-
methode wettelijk worden voorgeschreven. Van 2017 zullen alle dijkbeheerder de toetsing op 
basis van deze methode gaan toepassen op alle dijken in Nederland.  
De in VNK2 berekende overstromingskansen laten zich niet zonder meer vergelijken met de 
wettelijk vastgelegde overschrijdingskansen van de waterstanden die de primaire keringen 
veilig moeten kunnen keren. VNK2 geeft een schatting van de overstromingskans van het 
dijkringgebied. Een ander verschil met de toetsing is dat in VNK2 ook de economische 
schade en slachtoffers door overstroming en de bijbehorende risico’s in beeld worden 
gebracht. 

Overstromingskans Nederlandse dijken 

De berekende overstromingskans voor het dijkringgebied 48 zonder noodmaatregelen en 
zonder het effect van Ruimte voor de River is 1/290 per jaar. Het effect van de maatregelen 
uit Ruimte voor de Rivier op het overstromingsrisico is in beeld gebracht. De 
overstromingskans daalt hierdoor naar 1/530 per jaar. 

Overstromingskans Duitse dijken  

Dijkring 48 bestaat in totaal uit circa 98 kilometer waterkering, waarvan 53 kilometer in 
Nederland en 45 kilometer in Duitsland ligt. 
Het deel van dijkring 48 langs het Duitse en Nederlandse deel van de Bovenrijn kan gezien 
worden als een systeemdijk: een dijk die van groot belang is voor het nationale 
waterkeringen-systeem en een goede afvoerverdeling in het bovenrivierengebied. Als dit 
deel van dijkring 48 doorbreekt ontstaat een cascade-effect wat mogelijk tot aan Zwolle 
doorwerkt. De schade bij een doorbraak van dijkring 48 loopt al snel in de miljarden euro’s 
en eist mogelijk tientallen tot honderd dodelijke slachtoffers. Ongeveer 90 procent van die 
totale schade ontstaat dan aan Nederlandse kant, zo’n 10 procent aan Duitse zijde. 
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Figuur: Duitse dijkdoorbraak (incl. cascadewerking) 

 
Voor ongeveer de helft van de dijken in Duitsland is nog een verbeteropgave. De 
dijkverbeteringsplannen hebben forse vertraging opgelopen. Hierover zijn recent nog 
kamervragen gesteld: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-
veiligheid/documenten/kamerstukken/2015/08/24/beantwoording-vragen-van-het-lid-smaling-
sp-over-de-alarmerende-staat-van-de-duitse-dijken-net-over-de-grens 
De dijken zijn te laag en niet sterk genoeg. De mate waarin de dijken niet voldoen is niet 
goed bij ons bekend. Orde grootte hoogte tekort is ongeveer 70cm op een aantal trajecten. 
Deze dijken hebben de waterstanden van 1995 weerstaan. In 1995 trad echter geen 
maatgevend hoogwater op, maar een waterstand ruim 1 meter lager lag (met frequentie van 
ca. 1/100 per jaar). De gevolgen van een dijkdoorbraak zullen grotendeels op Nederlands 
grondgebied voelbaar zijn. Er loopt in Duitsland een dijkversterkingsprogramma met als doel 
in 2025 de dijken weer op orde te hebben. Op basis van ‘expert judgement’  wordt ingeschat 
dat de Duitse dijken dan ongeveer even sterk zijn als de Nederlandse dijken op dit moment 
(doorbraakkans ca. 1/500 per jaar). 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2015/08/24/beantwoording-vragen-van-het-lid-smaling-sp-over-de-alarmerende-staat-van-de-duitse-dijken-net-over-de-grens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2015/08/24/beantwoording-vragen-van-het-lid-smaling-sp-over-de-alarmerende-staat-van-de-duitse-dijken-net-over-de-grens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2015/08/24/beantwoording-vragen-van-het-lid-smaling-sp-over-de-alarmerende-staat-van-de-duitse-dijken-net-over-de-grens
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Beoogde bouwlocatie Slingeland ziekenhuis Doetinchem 
 

 

Informatie van de risicokaart (bron: risicokaart.nl) 

Waterdiepte 

De kaartlaag ‘maximale waterdiepte(beschermd)’ geeft een indicatie van de 
overstromingsdiepten die in beschermde gebieden kunnen optreden, als primaire of 
regionale waterkeringen zouden doorbreken bij de maatgevende hoogwaterstanden. Het 
gaat hier om gebieden die worden beschermd door waterkeringen met een veiligheidsnorm 
in de orde van 1/1000 per jaar.   
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Stroomsnelheid 

Op de kaartlaag maximale stroomsnelheid zijn 2 klassen onderscheiden significant (> 0,5 

m/s) en niet-significant (< 0,5 m/s). 

Deze indeling is gehanteerd omdat bij stroomsnelheden van minder dan 0,5 m/s een geringe 

kans is op instortende woningen. Ook kunnen personen (mits de waterdiepte beperkt is) door 

het water waden. Bij grotere stroomsnelheden neemt de kans op significante schade aan 

muren van gebouwen toe en is het niet meer mogelijk te lopen. 
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Informatie van bron http://flooding.lizard.net/ 
 

Scenario 1 Duitsland: Doorbraak Bislich 

 
Maximale diepte: circa 2 meter 
 

 
Maximale stroomsnelheid: 0,4 m/s 
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Aankomsttijd: 74 uur na doorbraak 
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Scenario 2 Duitsland: Doorbraak Rees-Löwenberg 

 
Maximale diepte: circa  2,5 meter 
 

 
Maximale stroomsnelheid: 0,4 m/s 
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Aankomsttijd: 28 uur na doorbraak 
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Scenario 3 Nederland: Doorbraak Spijk 

 
Maximale diepte: circa  2 meter 
 

 
Maximale stroomsnelheid: 0,2 m/s 
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Aankomsttijd: 36 uur na doorbraak 
 

Scenario 4 Nederland: Doorbraak Loo 

 
Maximale diepte: circa  0,8 meter 
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Maximale stroomsnelheid: 0,2 m/s 

 
Aankomsttijd: 66 uur na doorbraak 
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Samenvattende tabel van 4 dijkdoorbraakscenario’s: 

 

Land 

dijk  
doorbaak 
scenario 

maximale 
waterdiepte  

(m) 

maximale 
stroomsnelheid  

(m/s) 

Aankomst 
tijd  

(uur) 

2017 
kans       

(per jaar) 

2025 
kans       

(per jaar) 

Duitsland Bislich 2 0,4 74 1/100 1/500 

Duitsland Rees-Löwenberg 2,5 0,4 28 1/100 1/500 

Nederland Spijk 2 0,2 36 1/530 1/530 

Nederland Loo 0,8 0,2 66 1/530 1/530 

 


