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Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van

1.Inleiding
Het ministerie van Financien heeft voor de RROM van 16 december
2003 en de ministerraad van 19 September 2003 een aantal visualisaties
gevraagd.
Het ministerie wil de volgende vragen en scenario's beantwoord en
gevisualiseerd zien:
1) Wat gebeurt er bij niets doen?
2) Wat gebeurt er bij het doorsteken van dijken per
noodoverloopgebied?
3) Wat gebeurd er met een inlaat en omringdijk per
noodoverloopgebied?
4) Wat gebeurt er bij het doorsteken van dijken en omringde
woonkernen per noodoverloopgebied?
In dit document volgen de vragen en antwoorden. Dit document heeft
gediend om de notitie van DGW aan het ministerie van Financien te
maken (DGW 2003/2325).
In het eerste hoofdstuk wordt in woorden het nul scenario geschetst. Dit
nul scenario is gebruikt bij de studie van Luteijn. In het tweede hoofdstuk
zijn de antwoorden op alle vragen gevisualiseerd.

2.Niets doen, het nul scenario.
De eerste vraag is bij de commissie Luteijn en de commissie Boertien
(1992) reeds uitgewerkt. Niemand kan vooraf aangeven waar de dijken
zullen doorbreken. Het kunnen ook veel meer dijkringen zijn en het kan
gebeuren door andere redenen dan bovenmaatgevende afvoeren (zie
hiervoor de scenario's uit Onzekerheden Hoogwaterbescherming, op de
cd-rom voor de Commissie Luteijn, de voorlopige resultaten van
Veiligheid Nederland in Kaart en het onderzoek Verkennende
Beleidsanalyse Rampen-beheersingsstrategieen).
Rijkswaterstaat kan wel aangeven welke dijkringen het meest bedreigd
zijn en dus waarschijnlijk het eerste door zullen breken. Deze zijn in de
economische studies voor de commissie Luteijn en het kabinetsstandpunt
beschouwd als referentie situaties.
Voor de Rijn is de meest bedreigde dijkring de Betuwe, Tieler en
Culemborger Waarden. Deze dijkring is omringd door drie Rijntakken, de
dijkring heeft 171 kilometer primaire waterkering (aanzienlijk meer dan
alle anderen en bijna V* van het totaal van het bovenrivierengebied).
Deze dijkring heeft nog aanzienlijke trajecten die voor een maatgevende
afvoer 15 000 m3/s zijn aangelegd (DGR dijken). Als deze dijkring
onderloopt is de maximale schade ongeveer 16 miljard euro. Door het
cascade effect kan ook de Alblasserwaard onderlopen (extra schade 20
miljard euro). Dit is regelmatig in de afgelopen eeuwen opgetreden
hoewel in het verleden hiervoor constructies (Linge werken en Dalemse
Overlaat) zijn aangelegd om bij dijkdoorbraak dit cascadeeffect tegen te
gaan. Deze constructies (van het begin v/d19 e eeuw) zijn grotendeels nu
verwijderd/onbruikbaar.
Voor de Maas is de meest bedreigde dijkring de Maaskant/Het Land van
Heusden (de oude Beersche Overlaat. In deze dijkring ligt de stad Den
Bosch. Den Bosch ligt op het laagste punt van de dijkring. Deze dijkring
begint 15 kilometer eerder dan de dijkring op de andere oever (in
Gelderland). Er is geen fysisch maximum voor de afvoer voor de Maas.
Daarom verwachten we dat deze dijkring eerder zal bezwijken dan de
dijkring aan de over zijde (Het Land van Maas en Waal). De maximale
schade is ongeveer 10 miljard euro.
Totaal referentie bedrag voor economische studies Luteijn en
Kabinetsstandpunt studies is dus 16 miljard € voor de Rijn + 10 miljard €
voor de Maas = 26 miljard €. Bij deze situatie treed ook bijna 1 miljard
schade op bij de onbedijkte Maas. Schade voor de buitendijkse stedelijke
gebieden in het rivierengebied is niet in kaart gebracht. Deze schade
posten zijn niet meegerekend aangezien Noodoverloopgebieden hier niet
effectief zijn dus er niet mee hoefde te worden vergeleken.
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3.Visualisaties
Het is belangrijk voor elk scenario de hele overstromingsfilm uit te kijken.
Dijkringen in de bovenrivieren zijn hellende gebieden. Dit betekent dat
gebieden eerst nat worden (schade oplopen) en dan weer droog worden
terwijl andere gebieden dan weer nat worden. Door alleen de eind
situatie te bekijken wordt een te gunstig beeld geschetst.
In de rapportages voor de commissie Luteijn worden daarom de
maximale waterstanden afgebeeld. Hier onder de gevraagde eind
beelden van de doorbraak scenario's en in de volgende plaatjes de
maximaal opgetreden waterstanden.

Nulscenario Rijn
Plaatje 1) overstraining Betuwe Tieler en Culemborger Waarden( BTCW).
Deze film is gemaakt op verzoek van de commissie Luteijn, door WL
Delft Hydraulics met HIS overstromingsmodule RWS-DWW, met het
model van de Provincie Gelderland met medewerking van het RIZA voor

de correcte randvoorwaarden. De maximale schade ongeveer 16 miljard
€ op basis van opgetreden maximale waterstanden en stroomsnelheden.
Plaatje 2) overstroming BTCW en cascade naar Alblasserwaard, de
maximale schade is hierbij ongeveer 36 miljard. Deze film is gemaakt op
verzoek van de commissie Luteijn door WL Delft Hydraulics met HIS
overstromingsmodule RWS-DWW, met het model van de Provincie
Gelderland met medewerking van het RIZA voor de correcte
randvoorwaarden.
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Plaatje 3) Overstroming Beersche Overlaat. Deze film is gemaakt op
verzoek van de commissie Luteijn met HIS overstromingsmodule RWSDWW door de Provincie Noord Brabant met medewerking van HKV Lijn
en Water en het RIZA voor de correcte randvoorwaarden. Merk op Den
Bosch geheel onder water staat (2.5 m of meer). Bij meer dan 2 meter
water is een huis totaal afgeschreven. Het oude stadsdeel ligt ruim boven
maaiveld (de binnen Dieze stroomt nog onder de huizen door), de
nieuwe stadsdelen liggen random maaiveld.

Eendijkring worden nude andere aspecten uitgewerkt
Beersche Overlaat - De Maaskant/Land van Heusden

Situatie 1: Beersche Overlaat geen bescherming of situatie 3 dijken door
steken:

plaatje 4 Maximale waterstand Beersche Overlaat zonder beschermende
maatregelen (zelfde legenda als vorige plaatje) op basis van de vorige
film.
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Grootheid

Afmetingen Nulvariant

Opmerking:

Oppervlak (ha)

35000

Overstroomd opf

Berging
bergend volume (miljoen m3)

700

laagste rivierdijkhoogte (m t.o.v. NAP)

NVT

vuldiepte (m t.o.v. NAP)

NVT

gemiddelde inundaliediepte (m)

2

Volume/oppervlak

Omdijking
omtrek (km)

NVT

lengte rivierdijk in omtrek (km)

85

lengte dijkverhoging of nieuwe dijk (km)

NVT

overige lengte (km)

NVT

Kmr 150-235

Dijkdoorbraak locatie
Locatie (kmr)

Vanaf150

Breedte (m)

Tot 20 km

MHW ter plaatse van inlaat (m t.o.v. NAP)

12,1

Begin bedijkte Ma;
RVW 2001

Uitlaat
Locatie (KMR)

NVT

MHW ter plaatse van uitlaat (m t.o.v. NAP)

NVT

Schade

10 Miljard €

Doden (zonder waarschuwfng)

Wil ie die weten??

Tabel 1 Afmetingen nulvariant (Beersche Overlaat onbeschermd).
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Volgens HIS

Situatie_2i_Beersche Overlaat onhescJieimd (inlaat_en
"compartimenteringsdijk")
^

^ *

k

Figuur 5 Overstroomde oppervlak compartiment Beersche Overlaat Oost
(Ravenstein variant) onbeschermd (geen film
beschikbaar, bron: Provincie Noord Brabant)

Grootheid

Afmetingen Nulvariant

Opmerking:

Oppervlak (ha)

8628

Overstroomd opt

Berging
Bergend volume (miljoen m3)

125

Referentieniveau (m t.o.v. NAP)

10.79

SOBEK M2001J

gemiddelde inundatiediepte (m)

1,44

Volume/oppervlak

Omdijking
Omtrek (km)

NVT

lengte rivierdijk in omtrek (km)

32

Kmr 150-182

lengte dijkverhoging of nieuwe dijk (km)

30

Dijkverhoging

6

Nieuwe dijk

Locatie (kmr)

170.5

Kraaijenbergse pU

Breedte (m)

250

MHW ter plaatse van inlaat (m t.o.v. NAP)

12,1

Inlaat

RVW 2001

Uitlaat
Locatie (KMR)

182

MHW ter plaatse van uitlaat (m t.o.v. NAP)

10,5

Schade

Min 375 miljoen €

RVW 2001

Max 1,7 miljard €
Doden (zonder waarschuwing)
Tabel 2 Afmetingen compartiment Beersche Overlaat Oost onbeschermd.
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Situatie_3L Dijken doorsteken is gelijkaan situatie 1 niets doeru
Situatie 4: woonkernen beschermd/dijken doorsteken (geen inlaat/geen
uitlaat)
Kosten: 400 miljoen euro (nieuwe kades, kunstwerken en onderhoud)
Baten: onbekend - kans op dijkdoorbraak blijft aanwezig want er is geen
controle. Maximale schade is meer dan 5 miljard (als de bescherm dijk
van Den Bosch breekt).
Geen figuur beschikbaar, dit is namelijk een onzinnige variant.
NB CPB zal gruwen van deze variant vanwege negatieve kosten
effectiviteit
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Rijnstrangen

Situatie 2;
Figuur 6: inzet Rijnstrangen als noodoverloopgebied.
NB Er staat doorbraak maar er hoort Inlaat te staan. Dit is een viewer
voor doorbraak scenario's Bron WL Delft Hydraulics
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Situatie 3; inzet Rijnstrangen zonder inlaat

Figuur 7: inzet Rijnstrangen zonder inlaat (minimum scenario)
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(Westervoort, Duiven, Zevenaar en staan onder meer dan 3 meter water,
Lobith en Tolkamer onder nog meer water (schade zo'n 5 miljard euro)

Figuur 8: inzet Rijnstrangen zonder inlaat (worst case Usselvallei)
Memo Systeemwerking RIZA voor het CPB.
Schade ongeveer 20 miljard euro.
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Dit scenario (cascade van Rijn en Ussel naar Usselvallei is reeds door
ingenieur Lely beschreven. Bij het ontwerpen van de spuisluizen in de
afsluitdijk is hiermee destijds rekening gehouden. Meeste dijken langs de

Ussel stammen uit de periode rond 1950. Dus na ontwerp en aanleg van
de afsluitdijk.

Figuur 9: inzet Rijnstrangen zonder inlaat (worst case Betuwe scenario).
Rapportage WL voor de commissie Luteijn.
Dit scenario (cascade van Rijn en Ussel naar Betuwe, Tieler en
Culemborgerwaarden en daarna de Alblasserwaard is een historisch
scenario. Echter deze is niet gedraaid met het HIS instrumentarium.
Situatie 4: alleen woonkemen omdijken = gelijk aan Rijnstrangen volgens
Luteijn alleen dan zonder inlaat.
Hiermee worden de Driedorpen polder (Lobith, Tolkamer, Pannerden,
Herwen) en de stedelijke concentraties Zevenaar, Duiven en Westervoort
ontzien.
Kosten omdijking woonkernen: 120 miljoen €.
Schade onbekend (maximum 20 miljard €)
Geen figuur beschikbaar, dit is namelijk een onzinnige variant.
NB CPB zou hier van gruwen vanwege de negatieve kosten effectiviteitl!
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Ooij en Millingen

Situatie 2: inlaat en een omringdijk

Figuur 10 Ooij en Millingen (inlaat en omringdijk)
Dit is een van de varianten die de commissie Luteijn heeft gepresenteerd.

Situatie 3: Doorsteken van de dijken
figuur uit Poldevac project halen svp scenario doorbraak locatie Ooij
(vraag na bij BZK)
Figuur 11 Ooij en Millingen (doorsteken dijken)
Dit is te vergelijken met een dijkdoorbraak bij Ooij. Deze is uitgewerkt
door het Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland voor Pold
EVAC van de Brandweer Regio. Deze variant mag niet als plaatje met
deze tekst gepresenteerd worden in de communicatie (dit zou een rel
met Duitsland (NRW) kunnen veroorzaken). Dus alleen gebruiken voor
de ministerraad en RROM. Teksten over mogelijke samenwerking met
Duitsland mogen wel (maar geen plaatjes!!!!)
Er wordt 10000 ha duits grand gebied onder water gezet. De
bedrijventerreinen van de stad Kleef gaan kopje onder.
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Situatie 4: Ooij en Millingen omdijken dorpen (en doorsteken dijken)
Kosten 150 miljoen euro
Schade minimaal 2 miljard euro in Ooij, schade in Duitsland onbekend,
schade in Betuwe onbekend (maximum 16 miljard euro).

Geen figuur beschikbaar, dit is nl een onzinnige variant.
NB CPB zal hiervan gruwen vanwege negatieve kosten effectiviteit!!

Bronnen:
Cd rapportage commissie Luteijn,
Hydraulische Onderzoeken WL, HKV t.b.v. Kabinetsstandpunt,
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