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1. Inleiding en methode voor de 
inschatting van het aantal 
slachtoffers 

1.1 Inleiding 

Doel 
In het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) zijn 
inschattingen gemaakt van het aantal (dodelijke) slachtoffers ten 
gevolge van doorbraken voor drie dijkringen. De dijkringen 7 
(Noordoostpolder), 14 (Zuid Holland) en 36 (Land van Heusden / de 
Maaskant) zijn beschouwd. Tevens zijn voor deze dijkringen de 
groepsrisico’s bepaald. 
Doel hierbij is ook om de meest recente inzichten met betrekking tot 
simulatie van overstromingen, analyse van evacuatie en bepaling van 
het aantal slachtoffers te gebruiken om zo te komen tot zo realistisch 
mogelijke schattingen.  
 
Scope en relatie met andere projecten 
In dit rapport wordt de technisch-inhoudelijke onderbouwing gegeven 
van de gegenereerde resultaten in het kader van het VNK project. De 
resultaten uit deze studie zijn ook in een bredere context bruikbaar, 
bijvoorbeeld in de veiligheidsdiscussie omtrent de beveiliging tegen 
overstromingen1, en de uitwerking van ‘what if’ scenario’s2. 
 
Dit rapport behandelt met name de bepaling van het aantal slachtoffers 
bij overstromingen. Een belangrijk onderdeel betreft de analyse van het 
aantal geëvacueerde personen uit een dijkring. Dit onderwerp is zeer 
globaal behandeld in dit rapport, en meer achtergrond is te vinden in 
(van der Doef en Cappendijk, 2005). Informatie betreffende 
overstromingsscenario’s is ontleend aan de ‘risico case’ rapporten van 
VNK. Voor een volledig overzicht verdient het dus aanbeveling om 
genoemde rapporten naast elkaar te bestuderen. 
 
Dit rapport is gereviewd door dr.ir. Matthijs Kok (HKVLijn in water en TU 
Delft) en dr. Nathalie Asselman (WL|Delft Hydraulics). De opmerkingen 
uit deze reviews zijn meegenomen in de laatste versie van het rapport. 
 
Opbouw van het rapport 
Een beschrijving van de gehanteerde methoden, modellen en 
uitgevoerde analyses is gegeven in hoofdstuk 2. De 
slachtofferinschattingen voor overstromingen van de drie genoemde 
dijkringen zijn gerapporteerd in de hoofdstukken 3 tot en met 5. In 

                                                     
1 Het project Waterveiligheid 21e eeuw 
2 In een dergelijk scenario wordt uitgewerkt wat de mogelijke gevolgen van een bepaalde 

overstroming kunnen zijn. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken 

van rampenplannen.  
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hoofdstuk 6 zijn deze resultaten toegepast in risico berekeningen. 
Hoofdstuk 7 geeft afsluitende conclusies en aanbevelingen.  
 
Leeswijzer 
Van de lezer wordt enige voorkennis verwacht ten aanzien van 
methoden en begrippen. Wel zijn (op relevante plaatsen) begrippen en 
methoden op hoofdlijnen toegelicht en is verwezen naar achterliggende 
bronnen. 
 
Lezers die geïnteresseerd zijn in de hoofdlijnen kunnen zich beperken 
tot de hoofdstukken 1 en 7 en eventueel hoofdstuk 6 dat handelt over 
groepsrisico’s. 

 
 
 

 6    



 
 
 

2. Methode voor de inschatting van 
het aantal slachtoffers 

2.1 Algemene beschrijving van de methode voor 

inschatting van het aantal slachtoffers 

2.1.1 Algemene aanpak 
Het aantal slachtoffers ten gevolge van een overstroming is in te 
schatten op basis van:  
1. De overstromingskenmerken 
2. Het aantal aanwezigen in het overstroomde gebied, mede onder 

invloed van evacuatie  
3. Een inschatting van het aantal slachtoffers onder de aanwezige 

personen 
 
Figuur 1 toont deze aanpak. Op basis van informatie over (onder meer) 
de bevolking, infrastructuur en beschikbare tijd tot overstroming is een 
inschatting te maken van het aantal personen dat niet in staat is te 
evacueren en nog aanwezig is in het gebied ten tijde van de 
overstroming. Vervolgens is op basis van overstromingskenmerken een 
inschatting te maken van de fractie van de personen die de 
overstroming niet zullen overleven. In dit rapport staat de inschatting 
van het aantal slachtoffers centraal, een meer uitgebreide analyse van 
evacuatie is gegeven in (van der Doef en Cappendijk, 2005). De drie 
bovenstaande onderdelen zijn verder toegelicht in de volgende secties.  
 

 
Figuur 1: Aanpak voor de bepaling van het aantal slachtoffers ten gevolge van een 
overstroming (Op basis van (Asselman en Jonkman, 2003)) 
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2.1.2 Begrippen 
Enkele veel gebruikte begrippen in dit rapport zijn in tabel 1 
gedefinieerd. In de laatste kolommen zijn de relaties tussen enkele van 
deze begrippen aangegeven en zijn bijzonderheden vermeld. In de 
voetnoten zijn enkele begrippen toegelicht.    
 

Begrip Definitie Bepaald door: 

Inwoners Aantal inwoners van het overstroomde gebied3  

Evacuatie Verplaatsing van personen uit een door 

overstroming bedreigd gebied 

 

Geëvacueerden Het aantal personen dat uit het overstroomde 

gebied geëvacueerd is voor aanvang van de 

overstroming4

 

Aanwezigen Personen aanwezig in het overstroomde gebied ten 

tijde van de overstroming 

Inwoners - geëvacueerden 

Getroffenen Aantal aanwezigen met daarvan afgetrokken het 

aantal personen aanwezig in hoogbouw5

Inwoners – geevacueerden – aantal 

personen aanwezig in hoogbouw 

Mortaliteit Maat voor de sterfte ten gevolge van de 

overstroming. Het aantal slachtoffers gedeeld door 

het aantal getroffen personen 

Slachtoffers / Getroffenen 

Slachtoffers Het aantal dodelijke (menselijke) slachtoffers ten 

gevolge van de beschouwde overstroming 

Mortaliteit * Getroffenen 

Slachtofferfunctie Functie die mortaliteit relateert aan de optredende 

overstromingskenmerken 

 

Tabel 1: Definities van enkele veelgebruikte begrippen in dit rapport 

2.2 Benodigde elementen voor inschatting van het aantal 

slachtoffers 

2.2.1 Simulatie van overstromingskenmerken 
Per overstromingsscenario zijn de overstromingskenmerken bepaald als 
invoer voor de inschattingen van het aantal slachtoffers. De 
overstromingskenmerken die het meeste van belang zijn voor het aantal 
slachtoffers betreffen: de stroomsnelheid, de waterdiepte en de 
stijgsnelheid van het water. 
 
De waterdiepte en stroomsnelheid kunnen worden bepaald met een 2 
dimensionaal hydrodynamisch model (SOBEK 2D). Hiermee kan het 
gedrag van een watersysteem gesimuleerd worden, waarbij zich 
overstromingen over land voordoen. Het rekenmodel bestaat uit een 
zogenaamd 2-dimensionaal stromingsmodel, en kan gekoppeld worden 
aan een zogenaamd 1-dimensionaal stromingsmodel om de waterlopen 
in het overstroomde gebied te schematiseren. Op deze manier kunnen 

                                                     
3 Er is geen rekening gehouden met personen die tijdelijk in het gebied aanwezig of afwezig 

zijn voor bijvoorbeeld werk of recreatie. Dit lijkt een redelijke aanname voor grotere gebieden 
4 Er is geen rekening gehouden met personen die uit het gebied vluchten na aanvang van de 

overstroming, of door het water, of door nog  niet overstroomde gebieden. 
5 Er is geen rekening gehouden met personen die op andere manieren veilige schuilplaatsen 

binnen het overstroomd gebied weten te bereiken.  
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de gevolgen van een bres in de waterkering worden berekend. Voor 
het uitvoeren van een overstromingsberekening zijn veel gegevens 
nodig. Het gaat om een schematisatie van het gebied (hoogteligging, 
grondgebruik, ligging van waterlopen en mogelijke obstakels in de 
vorm van compartimenteringsdijken), locatie en ontwikkeling van de 
bres(sen) en de hydraulische belastingen (hoogte en duur van het 
hoogwater). De locaties van de bressen en de hydraulische belastingen 
zijn bepaald op basis van de uitkomsten van faalkansberekeningen. 
 
De stijgsnelheid kan van grote invloed zijn op het aantal slachtoffers. In 
het huidige model wordt de stijgsnelheid bepaald uit het verloop van de 
waterstand over de eerste 1,5m diepte6, zie figuur 2. De waarde van de 
stijgsnelheid bepaalt welke slachtofferfunctie er gebruikt wordt (zie 
sectie 2.2.3).  
 

Tijd [hr] 

Water- 
diepte [m] 

Stijgsnelheid over de eerste 
1,5 meter waterdiepte 

1,5m 

 
Figuur 2: Bepaling van de stijgsnelheid uit het verloop van de waterdiepte 

De tijd die het water na de dijkdoorbraak nodig heeft om een bepaalde 
plaats in het gebied te bereiken kan van belang zijn voor de 
mogelijkheden voor evacuatie. Voorlopig is deze aankomsttijd van het 
water niet beschouwd in de mogelijkheden voor evacuatie (zie ook 
2.2.2). 

2.2.2 Bepaling van het aantal aanwezigen in het gebied en analyse 
van evacuatie 

Evacuatie is één van de maatregelen om het aantal getroffen personen 
en daarmee het aantal slachtoffers bij een overstroming te beperken. 
Evacuatie betreft verplaatsing van personen uit een door overstroming 
bedreigd gebied. De mogelijkheden tot evacuatie zijn afhankelijk van 1) 
de beschikbare tijd tot overstroming en 2) de benodigde tijd voor 
evacuatie.  
 
De beschikbare tijd betreft de tijdsspanne tussen de detectie of 
voorspelling van een kritieke situatie en de werkelijke dijkdoorbraak. De 
beschikbare tijd zal ten eerste afhangen van afhangen van de 
mogelijkheden tot voorspellingen in het beschouwde watersysteem 

                                                     
6 Deze drempelwaarde is gekozen omdat wordt beschouwd wanneer snel stijgend water 

gevaarlijke situaties voor personen zal opleveren, bijvoorbeeld wanneer ze omver gespoeld 

worden door het water of doordat ze niet meer kunnen vluchten naar hogere verdiepingen. 

Aangenomen is dat dit het geval is als het water op borst tot hoofd hoogte komt dus bij een 

diepte van ongeveer 1,5 meter. 
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(zee, meer of rivier). Een extreem hoge waterstand op de rivieren dient 
zich vaak een aantal dagen van tevoren aan. Een hoge waterstand op 
zee is vaak veel korter van te voren voorspelbaar. Daarnaast zijn de 
voorspelbaarheid van het optreden van een faalmechanisme en de 
snelheid waarmee de dijk volgens dat faalmechanisme bezwijkt van 
belang.  
 
De benodigde tijd is de tijd die nodig is om een volledige evacuatie te 
realiseren. Hierbij worden 4 verschillende fasen onderscheiden: 
1. besluitvormingsfase 
2. waarschuwingsfase 
3. responsfase 
4. de daadwerkelijke evacuatie (bewoners verlaten het gebied). 
 
Door combinatie van deze fases is uiteindelijk de benodigde tijd voor 
evacuatie te bepalen. De aanpak is weergegeven in figuur 3. De curves 
in deze figuur geven de verdeling over de tijd aan van waarschuwing, 
respons, en daadwerkelijke evacuatie uit het gebied. Voor de tijdsduur 
van fasen 1 (besluitvorming) en 2 (waarschuwing) is op basis van een 
literatuurstudie een inschatting te maken. Voor de bepaling van de 
benodigde tijd voor fases 3 (respons) en 4 (daadwerkelijke evacuatie) is 
per gebied een specifieke inschatting te maken met een evacuatie 
model, de evacuatie calculator (Universiteit Twente, 2004). Dit is een 
verkeersmodel dat wordt gebruikt om een inschatting te maken van de 
benodigde tijd om mensen een dijkring gebied te laten verlaten. 
 
De fractie van de bevolking die nog aanwezig is in het gebied wordt 
bepaald door het combineren van de beschikbare en de (verdeling van 
de) benodigde tijd, zie ook figuur 3. Een meer gedetailleerde versie van 
deze figuur is opgenomen in bijlage A. 
 

tijd 

% van 
bevolking 

% Niet gewaarschuwd en niet 
gereageerd 

Waarschuwing 

Evacuatie 

Benodigde tijd 

Beschikbare tijd 

100% 

Overstroming 

Evacuatie 
afgerond 

Fractie 
geevacueerden 

Voorspelling 
besluitvorming 

Eerste personen 
vertrekken 

Figuur 3: Modellering evacuatie, beschikbare en benodigde tijd. 

Opmerking: in de huidige methode wordt alleen evacuatie voor de 
aanvang van de overstroming (dus voor het ontstaan van een bres) 
beschouwd. Er is geen rekening gehouden met personen die uit het 
gebied vluchten na aanvang van de overstroming, hetzij door het 
water, hetzij door nog  niet overstroomde gebieden. Doordat, na 
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dijkdoorbraak, het water enige tijd nodig heeft om zich door het gebied 
te verspreiden kan extra tijd voor vluchten beschikbaar komen. Dit 
effect kan in een verdere uitbreiding van de methode worden 
meegenomen. In (Jonkman, 2001) en (Asselman en Jonkman, 2003) is 
reeds aangegeven hoe dit gedaan kan worden. 
 
De mogelijkheden voor evacuatie zijn dus afhankelijk van de 
beschikbare en benodigde tijd. De beschikbare tijd hangt sterk samen 
met het al dan niet onverwacht optreden van een overstroming. De 
benodigde tijd is sterk afhankelijk van de mate van organisatie van een 
evacuatie, aangezien deze effectiever verloopt naarmate deze beter 
georganiseerd is. Op basis hiervan zijn de volgende vier situaties 
onderscheiden, zie figuur 4.  
 

 
Figuur 4: Beschouwde situaties ten aanzien van evacuatie 

Voor ieder van deze situaties is de beschikbare en benodigde tijd 
bepaald volgens (Barendregt, 2002; Barendregt, 2004). Op basis 
hiervan is per geval een inschatting gemaakt van het deel van de 
bevolking dat nog aanwezig is in de dijkring en het aantal slachtoffers.  
 
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met personen die 
binnen het overstroomde gebied een vluchtplaats vinden op hoge 
gronden of hoge gebouwen (in het engels wordt dit vaak aangeduid 
met shelter). Bij de berekeningen is aangenomen dat inwoners van 
hoogbouw veilig zijn en zodoende niet direct zijn blootgesteld aan de 
overstroming. Tot hoogbouw zijn gebouwen met meer dan vier 
verdiepingen gerekend. Er is geen rekening gehouden met personen die 
op andere manieren schuilplaatsen in het overstroomde gebied weten 
te bereiken. Dit zou in nadere analyses kunnen worden uitgewerkt.  
 
In de methode is geen rekening gehouden met reductie van het aantal 
getroffenen en beperking van slachtoffers door reddingsacties na de 
overstroming. Verwacht wordt dat voor grootschalige overstromingen 
de reddingscapaciteit klein is ten opzichte van het aantal getroffen 
personen. Ook dit onderdeel zou op basis van nadere analyses kunnen 
worden aangevuld.  
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2.2.3 Inschatting van het aantal slachtoffers 
Tot slot wordt op basis van de overstromingskenmerken en het aantal 
aanwezigen het aantal slachtoffers ingeschat. In de methode voor 
inschatting van het aantal slachtoffers wordt rekening gehouden met 
drie zones waarin slachtoffers kunnen optreden, zie ook figuur 5:  
1. Een zone gekarakteriseerd door grote stroomsnelheden (vaak nabij 

de bres): in deze zone zullen personen omver gespoeld worden en 
gebouwen instorten. 

2. Een zone gekarakteriseerd door grote stijgsnelheden: bij snel 
stijgend water zullen gevaarlijke situaties ontstaan waardoor 
mensen niet meer in staat zijn om hogere verdiepingen in 
gebouwen of hoge gronden te bereiken. 

3. Overige zones: in deze gebieden, met relatief minder ernstige 
condities, zullen toch slachtoffers vallen door verschillende 
oorzaken (onderkoeling, instorten bebouwing, hartaanvallen, etc.). 

 
Over het algemeen treden grote stroomsnelheden op nabij de bres, 
maar ze kunnen ook lokaal in de dijkring optreden (bv. bij bressen in 
secundaire keringen). Grote stijgsnelheden treden met name op in 
kleinere kommen (polders), bijvoorbeeld wanneer het water door 
lijnelementen zoals lokale dijken of (spoor)wegen wordt tegen 
gehouden.      
 
 Locatie bres 

lijnelement 

Grote 
stroomsnelheden

grote stijgsnelheden 

Overige oorzaken

Zone: 

                                                    

 
Figuur 5: Zones toepassingsgebied van slachtofferfuncties 

Voor iedere zone is op basis van gegevens van historische gegevens 
van de Watersnoodramp 1953 een zogenaamde slachtofferfunctie 
afgeleid. Deze functie relateert de mortaliteit in de zone aan de 
optredende overstromingskenmerken. Mortaliteit is een maat voor de 
sterfte ten gevolge van de overstroming en geeft het aantal slachtoffers 
gedeeld door het aantal getroffen personen. 
 
In de zone gekarakteriseerd door grote stroomsnelheid (zone 1) wordt 
aangenomen dat alle aanwezigen om het leven komen doordat 
bebouwing zal instorten. Voor deze zone is een criterium geformuleerd 
dat rekening houdt met waterdiepte en stroomsnelheid7. 
Voor de zones 2 en 3 zijn slachtofferfuncties gemodelleerd als functie 
van de waterdiepte. De fractie slachtoffers neemt toe met de 
waterdiepte. Het onderscheid tussen de zones 2 en 3 hangt samen met 
de stijgsnelheid. Indien de stijgsnelheid een bepaalde drempelwaarde 
overschrijdt (0,5 m/u) wordt de slachtofferfunctie voor grote 

 
7 Dit is het geval als:  smvensmvh /2/7 2 ≥≥⋅

waarin: h – waterdiepte [m]; v – stroomsnelheid [m/s] 
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stijgsnelheden gebruikt. Deze resulteert met name bij grotere 
waterdieptes in hoge slachtofferfracties, zie figuur 6.  In de overige 
zone, waarin geen grote stroom- en stijgsnelheden voorkomen, is een 
slachtofferfunctie van toepassing die leidt tot aanmerkelijk lagere 
slachtofferfracties, meestal tussen de 0,1 en 1% van de bevolking, zie 
figuur 7.  
 
Een meer uitgebreide omschrijving van het model is gegeven in 
(Jonkman, 2004). Op dit moment wordt onderzocht hoe de 
slachtofferfuncties op basis van buitenlandse overstromingen kunnen 
worden verbeterd. 
 
Uiteindelijk resulteert bovenstaande aanpak per overstromingsscenario 
en per evacuatie situatie in een inschatting van het aantal slachtoffers 
(zie ook tabel 3).  
 

slachtofferfunctie 
grote stijgsnelheden

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

0 1 2 3 4 5

waterdiepte (m)

ve
rd

r. 
fr

ac
tie

 (-
)

punten

fit

Figuur 6: Slachtofferfunctie voor de zone met grote stijgsnelheden 

 

Slachtofferfunctie
overige zone

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0 1 2 3 4

waterdiepte (m)

sl
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r f
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ct

ie
 (-

)
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Figuur 7: Slachtofferfunctie in de overige zone 
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2.3 Gegevens, modellen en resultaten 

2.3.1 Invoer: gegevens en modellen 
 
Overstromingskenmerken 
De overstromingskenmerken (diepte, stroomsnelheid) zijn bepaald met 
SOBEK-2D versie 2.06.0000.39zzo. Berekeningen zijn rechtstreeks 
overgenomen uit VNK en gerapporteerd in de ‘Risicocase’ rapporten 
van VNK voor de genoemde dijkring.  
Uit de uitvoer van overstromingsberekeningen is de stijgsnelheid over 
de eerste 1,5 meter water afgeleid met behulp van een tool 
(stijgsnelheid preprocessor versie 1.0). 
 
Bepaling van het aantal aanwezigen en evacuatie 
Gegevens m.b.t. inwoneraantallen en personen in hoogbouw zijn 
opgenomen in de HIS Schade en Slachtoffermodule (HIS-SSM) versie 
2.1. Informatie over beschikbare en benodigde tijd per dijkring is 
ontleend aan Barendregt (2004). Voor de bepaling van de tijd benodigd 
voor daadwerkelijke evacuatie is gebruik gemaakt van het evacuatie 
model, de zogenaamde evacuatie calculator.  
 
Met de behandelde methode is voor elk (dijkring)gebied de fractie van 
de bevolking bepaald  die nog aanwezig is in het gebied voor de vier 
beschouwde evacuatie situaties (zie figuur 3). Voor dijkring 14: Zuid 
Holland zijn evacuaties voor verschillende regio’s uitgewerkt (de fractie 
nog aanwezigen zal immers mede afhangen van de benodigde tijd om 
een bepaalde regio te evacueren).  
 

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming Dijkring Situatie Geëvacueerde 

regio Geen evacuatie Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Georganiseerde 

evacuatie 

7 IJsselmeer Hele dijkring 1 0,985 0,373 0,214 

14 Noordzee Noord 1 0.953 0.853 0.833 

14 Noordzee Zuidwest 1 0.952 0.867 0.857 

14 Rotterdam Zuidwest 1 0.992 0.927 0.917 

14 Rotterdam Zuidoost 1 0.990 0.843 0.799 

36 Maas Hele dijkring 1 0.706 0.071 0.050 
Tabel 2: Overzicht fractie van de bevolking die nog aanwezig is in het gebied. Opgedeeld 
per type overstroming en type evacuatie 

Het lijkt mogelijk om dijkring 36 bijna geheel te evacueren bij een 
voorziene overstroming. Voor dijkring 7 is gedeeltelijke evacuatie 
mogelijk bij een voorziene overstroming. Voor beide dijkringen is het bij 
een onverwachte overstroming niet mogelijk om een groot deel van de 
mensen te evacueren. De huidige analyses laten zien dat het naar 
verwachting niet mogelijk is om Zuid Holland te evacueren. Dit is te 
verklaren uit de korte beschikbare tijd tot overstroming en de (lange) 
benodigde tijd voor de evacuatie van de bevolking. Een meer 
uitgebreide toelichting op achterliggende berekeningen en conclusies 
wordt gegeven in (van der Doef en Cappendijk, 2005). 
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Slachtoffermodel 
Voor de bepaling van het aantal slachtoffers is gebruik gemaakt van de 
methode (Jonkman, 2004). Deze is geïmplementeerd in de HIS-SSM 
versie 2.1 (Standaardmethode 2004 en dataset 2004). 
 
Groepsrisico’s 
Bij de bepaling van de groepsrisico’s zijn voor de drie dijkringen ook 
gegevens m.b.t. de overstromingskansen gebruikt, zoals gerapporteerd 
in de ‘risico case’ rapporten van VNK.  

2.3.2 Uitvoer: algemene resultaten per dijkring 
Per dijkring  zijn de volgende grootheden bepaald (zie tabel 3): 
• Aantal inwoners van de gehele dijkring 
 
Per overstromingsscenario: 
• Het aantal getroffenen in het overstroomde gebied indien er geen 

evacuatie optreedt (= aantal inwoners – aantal personen in 
hoogbouw) 

• Het aantal slachtoffers wordt bepaald voor de volgende situaties 
beschouwd: 
o Een onverwachte overstroming zonder evacuatie; 
o Een onverwachte overstroming met een ongeorganiseerde 

evacuatie; 
o Een voorziene overstroming met een ongeorganiseerde 

evacuatie; 
o Een voorziene overstroming met een georganiseerde evacuatie. 
 

 Tabel 3: Gerapporteerde resultaten per dijkring 

Het slachtoffermodel geeft indicatieve slachtofferaantallen die met 
onzekerheden zijn omgeven. In de presentatie van de 
slachtofferaantallen wordt daarom de volgende aanpak gehanteerd. In 
de tabel met resultaten per dijkring worden de berekende slachtoffer 
aantallen exact gepresenteerd. Bij presentatie van algemene onder- en 
boven grenzen en conclusies worden deze slachtofferaantallen 
afgerond volgen pragmatische regels8.  
 

                                                     
8 Slachtofferaantallen tussen de 1 en 10 worden exact overgenomen en kwalitatief aangeduid 

als enkelen. Slachtoffers tussen de 10 en 1000 worden op tientallen afgerond en kwalitatief 

aangeduid als tientallen (tussen 10 en 100) of honderden (tussen 100 en 1000). 

Slachtofferaantallen boven de 1000 worden afgerond op honderdtallen en kwalitatief 

aangeduid als duizenden. 
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Daarnaast is in de rapportage en bijlage B een overzicht gegeven van 
de mortaliteit (sterfte percentage) per scenario.  
 
Op basis van de berekeningen zijn globale onder- en bovengrenzen 
voor het aantal slachtoffers in de dijkring aangegeven. Hierbij is 
aangenomen dat de bovengrens overeenkomt met het scenario met het 
grootste aantal slachtoffers (geen evacuatie), en dat de ondergrens 
overeenkomt met de situatie met het kleinste aantal slachtoffers 
(georganiseerde evacuatie).  
 
Voor de beschouwde gebieden zijn op basis van hetzelfde 
slachtoffermodel reeds eerder slachtofferberekeningen uitgevoerd in 
het kader de beleidsevaluatie door het RIVM: ‘Risico’s in bedijkte 
termen’ (2004). In het kader van deze studie zijn 
slachtofferinschattingen voor boven- en ondergrenzen gemaakt in het 
rapport (Klijn et al., 2004). In de berekeningen van het RIVM is 
dezelfde methode (met dezelfde slachtofferfuncties) als in deze studie 
gehanteerd. Wel zijn in de analyse van het RIVM schattingen gemaakt 
voor overstromingskenmerken en evacuatie fracties. De uitkomsten van 
slachtofferberekeningen in deze VNK studie zijn vergeleken met de 
uitkomsten van het RIVM. Deze vergelijking laat dus zien in hoeverre 
de door het RIVM gemaakte schattingen m.b.t. 
overstromingskenmerken en evacuatie invloed hebben op het 
berekende aantal slachtoffers. Indien andere studies met 
slachtofferinschattingen voor het gebied beschikbaar zijn, zijn deze ook 
aangehaald. 
 
De groepsrisico’s per dijkring zijn gerapporteerd in een apart hoofdstuk 
Deze zijn weergegeven in een zogenaamde FN curve, die de 
overschrijdingskans van een bepaald aantal slachtoffers op een dubbel 
logaritmische schaal toont, zie hoofdstuk 6 voor een verdere uitleg. 

2.3.3 Uitvoer: nadere analyses voor een overstromingsscenario 
Voor iedere dijkring is vervolgens één scenario nader geanalyseerd om 
verder inzicht te krijgen in de toepassing van de methode en de 
uitkomsten. Hierbij zijn verschillende onderdelen nader beschouwd die 
van invloed zijn op de slachtofferschatting. 
 
Overstromingskenmerken 
Het overstromingsverloop kan grote invloed hebben op het aantal 
slachtoffers. Variabelen als waterdiepte, stroom- en stijgsnelheid 
worden gebruikt als invoer voor de slachtoffer bepaling. Om deze 
gevoeligheid te onderzoeken kan men het overstromingsscenario 
variëren, bijvoorbeeld door rekening te houden met (een alternatieve 
modellering van):  
• Keuze doorbraaklocatie en aanwezigheid van  

bevolkingsconcentraties nabij de bres: Het aantal slachtoffers is 
sterk afhankelijk van het aantal personen aanwezig nabij de bres. 
Voorlopig wordt voorgesteld de breslocatie conservatief te kiezen, 
d.w.z. op een plek met bebouwing. Over het algemeen is het 
aantal slachtoffers nabij de bres gering t.o.v. het totaal aantal.  

• Bresgroei: samen met randvoorwaarden bepalend voor hoeveelheid 
instromend water. 
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• Hydraulische randvoorwaarden: deze bepalen de ingestroomde 

hoeveelheid water. 
• Gedrag secundaire keringen en elementen in gebied: deze 

elementen kunnen verspreiding van de overstroming tegenhouden, 
waardoor het overstroomde gebied wordt beperkt. Daar staat 
tegenover dat de aanwezigheid van secundaire keringen in 
bepaalde gebieden kan leiden tot grotere waterdieptes en 
stijgsnelheden.  

 
In de modellering van overstromingsscenario’s in de ‘Risico case’ 
rapporten van VNK zijn reeds de doorbraaklocatie en het bresgroei 
model vastgelegd. Deze variabelen zijn in deze studie niet nader 
beschouwd. Wel zijn voor specifieke dijkringen de invloed van de 
hydraulische randvoorwaarden (dijkring 36) en de invloed van 
secundaire keringen beschouwd (dijkring 14).  
 
Aanwezigheid van personen en evacuatie 
Evacuatie heeft invloed op het aantal aanwezigen in de dijkring, en dus 
het aantal blootgestelden aan de overstroming en daarmee op het 
aantal slachtoffers.  
 
De mogelijkheden voor evacuatie worden bepaald door de beschikbare 
en benodigde tijd. In de rapportage voor het beschouwde scenario is 
onderzocht hoe de omvang van beschikbare en benodigde tijd van 
invloed is op het aantal slachtoffers. Een meer uitgebreide analyse van 
factoren die van invloed zijn op evacuatie is gegeven in (van der Doef 
en Cappendijk, 2005). Daarnaast is aangegeven hoeveel personen in 
hoogbouw aanwezig zijn en wat de invloed hiervan is op het totaal 
aantal slachtoffers.  
 
In de huidige modellering van evacuatie is aangenomen dat voor elke 
locatie een vast deel van de bevolking is geëvacueerd. In de praktijk 
zullen de mogelijkheden voor evacuatie per locatie verschillen. Dit kan 
bijvoorbeeld afhangen van de ligging van een locatie ten opzichte van 
een uitgang en de capaciteit van het omliggende wegennet. Daarom 
wordt aanbevolen om in vervolgstudies een ruimtelijke modellering van 
de beschikbare en benodigde tijd te gebruiken. Hierbij zal de 
beschikbare tijd afhangen van a) de beschikbare tijd tot dijkdoorbraak; 
b) de aankomsttijd van het water op een bepaalde locatie. Eventueel 
later kan ook het evacuatie model in meer (ruimtelijk) detail worden 
ontwikkeld. 
 
Slachtoffermodel 
Voor het uitgewerkte scenario is aangegeven hoeveel slachtoffers er 
per zone vallen (zone stroomsnelheid, stijgsnelheid, overige; zie figuur 
5).  
 
Onzekerheid in de slachtofferfuncties 
De afgeleide slachtofferfuncties zijn een schematisering van de 
werkelijkheid op basis van een beperkte hoeveelheid gegevens. Het 
model is echter niet perfect omdat a) bepaalde factoren die van belang 
zijn ontbreken (bv. water temperatuur); b) de gegevens basis beperkt 
is. Een indicatie van het effect van dergelijke model onzekerheid is aan 
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te geven door de spreiding in de uitkomsten aan te geven. In Jonkman 
(2004) is het zogenaamde 95% betrouwbaarheidsinterval afgeleid, dit 
geeft de grenzen waarbinnen de uitkomst met een kans van 0,95 zal 
liggen9. Op basis van de in (Jonkman, 2004) gegeven functies voor het 
betrouwbaarheidsinterval is een onder- en bovengrens schatting van 
het aantal slachtoffers afgeleid. Met het huidige model instrumentarium 
is het nog niet mogelijk om deze onder- en bovengrenzen direct mee te 
nemen in de berekeningen. Wel is op basis van de functies een 
indicatieve afwijking aan te geven. Het blijkt dat de onder- en 
bovengrens van het aantal slachtoffers ongeveer 80% naar beide 
kanten afwijkt. Bijvoorbeeld, als het aantal slachtoffers op 100 wordt 
geschat dan zijn onder en bovengrens 20 respectievelijk 180. 
 
Invloed van de stijgsnelheid op het aantal slachtoffers 
De stijgsnelheid kan van grote invloed zijn op het aantal slachtoffers. In 
het huidige slachtoffermodel wordt bij het overschrijden van een 
bepaalde stijgsnelheid (0,5 m/u) een veel steilere slachtofferfunctie 
gebruikt die zal resulteren in grotere sterfte fracties. De stijgsnelheid 
wordt bepaald uit het verloop van de waterstand, zie figuur 4.  
 
In deze studie is voor een scenario de gevoeligheid van de modellering 
van de stijgsnelheid onderzocht voor:  
1. De drempelwaarde van waterdiepte waarover stijgsnelheid wordt 

bepaald, (1 en 2m i.p.v. 1,5m).;  
2. drempelwaarde stijgsnelheid voor toepassing van de functie voor 

grote stijgsnelheden (0,25 en 1m/u i.p.v. 0,5 m/u) 
 
Ad 1) Voor het eerste punt kan de invloed op het aantal slachtoffers 
direct worden bepaald. 
Ad 2) Het huidige model instrumentarium biedt nog niet de 
mogelijkheden om dit punt (de invloed van de drempelwaarde voor 
stijgsnelheid) op het aantal slachtoffers direct te kwantificeren. Daarom 
is getoond hoe voor verschillende drempelwaarden de omvang van het 
gebied verandert waarin sprake is van grote stijgsnelheden.  
 
Overige factoren  
Overige factoren die van invloed kunnen zijn op het aantal slachtoffers 
zijn het instorten van bebouwing en de invloed van redding. Hoewel 
beide factoren van belang kunnen zijn, zijn ze nog niet mee te nemen 
in het huidige slachtoffermodel en daarom niet beschouwd. 

  

                                                     
9 Het is dus onwaarschijnlijk dat deze onder en boven grenzen worden onder resp. 

overschreden.  
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3. Resultaten dijkring 7: 
Noordoostpolder 

3.1 Resultaten slachtofferberekeningen gehele dijkring 

3.1.1 Algemene resultaten 
Voor 14 overstromingsscenario’s van de Noordoostpolder zijn de 
slachtoffer aantallen bepaald met de reeds beschreven methode. Hierbij 
is gebruik gemaakt van waterdiepte-, stroomsnelheid- en 
stijgsnelheidsgegevens volgend uit de overstromingsgegevens van de 
diverse doorbraakscenario’s (VNK Risico case rapport dijkring 7). In het 
risico case rapport zijn ook de locaties van de doorbraken weergegeven. 
In tabel 4 zijn de berekeningsresultaten weergegeven van het aantal 
slachtoffers per type overstroming en per type evacuatie.  

Dijkring 7
Aantal inwoners 60198

Geen evacuatie Ongeorganiseerde
evacuatie 

Ongeorganiseerde
evacuatie 

Georganiseerde
evacuatie 

gemaal Buma (Lemmer), 40103 142 140 53 30
dijkvak 11, 4475 8 8 3 2
Urkersluis (Urk), 50065 235 232 88 50
gemaal Buma en Urkersluis, 49292 379 374 142 81
inlaatduiker Ramspol, 5066 11 11 4 2
dijkvak 2 en dijkvak 11, 49711 834 822 312 179
dijkvak 6 en dijkvak 11, 49028 1199 1182 448 257
gemaal Buma en inlaatduiker Ramspol, 50278 382 377 143 82
dijkvak 2, dijkvak 6 en dijkvak 11, 49711 1416 1396 529 304
Urkersluis en inlaatduiker Ramspol, 50454 461 454 172 99
dijkvak 6, 46816 574 566 215 123
gemaal Buma, Urkersluis en inlaatduiker Ramspol, 53576 630 621 235 135
gemaal Buma en dijkvak 11, 39190 147 145 55 32
dijkvak 2 47465 132 130 49 28

Aantal Slachtoffers

Scenario

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming
Aantal

getroffenen

Tabel 4: Slachtoffers per overstromingsscenario voor dijkring 7  

Het aantal inwoners van deze dijkring bedraagt ongeveer 60.000, 
echter bij geen van de scenario’s wordt de gehele dijkring overstroomd 
(een deel van Urk ligt bijvoorbeeld op hoge gronden). 
 
De resultaten laten grote verschillen zien in aantal slachtoffers. Voor de 
scenario’s zonder evacuatie varieert de mortaliteit (= aantal slachtoffers 
/ aantal getroffenen) tussen de 0,2 en 2,8%. De mortaliteit bedraagt 
gemiddeld 0,98% ((zie bijlage B voor mortaliteit per scenario). 
 
De doorbraak bij dijkvak 11 geeft het kleinste aantal slachtoffers. 
Dijkvak 11 is gelegen in het zuiden van de dijkring, en bij deze 
doorbraak overstroomt een beperkt gebied tot geringe diepte. Het 
grootste aantal slachtoffers geeft de drievoudige doorbraak bij 
dijkvakken 2, 6 en 11. Dit scenario geeft ook de hoogste mortaliteit 
(2,8%) en resulteert in het westelijk deel van de dijkring in 
overstromingsdieptes van meer dan 5 meter. Bij dit scenario vallen de 
meeste slachtoffers door overige oorzaken, de invloed van stijgsnelheid 
en stroomsnelheid is beperkt. Van de enkelvoudige doorbraken geeft 
de doorbraak van dijkvak 6 het grootste aantal slachtoffers. Dit 
scenario is verder beschouwd in de paragraaf 3.2.  
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3.1.2 Vergelijking met resultaten RIVM studie 
Ter onderbouwing van de RIVM studie ‘risico’s in bedijkte termen’ 
(RIVM, 2004) zijn de onder- en bovengrens van het aantal slachtoffers 
geschat op 700 respectievelijk 3500 slachtoffers (Klijn et al., 2004). 
Aangenomen wordt dat de ondergrens in deze (VNK) studie 
overeenkomt met de situatie van een voorziene overstroming en 
georganiseerde evacuatie. In dit geval varieert het aantal slachtoffers 
tussen de 2 en 260. 
 
 De bovengrens in deze studie komt overeen met een onverwachte 
doorbraak zonder evacuatie en resulteert in 1200 slachtoffers. Al met al 
blijken de slachtofferinschattingen lager te liggen de schattingen uit de 
RIVM studie. Wel blijkt dat het aantal slachtoffers sterk afhangt van a) 
het gekozen doorbraakscenario b) de voorspelbaarheid van de 
overstroming; c) het niveau van organisatie van de evacuatie.  

3.2 Analyse doorbraak dijkvak 6 

Voor een analyse is de dijkdoorbraak bij dijkvak 6 beschouwd. De 
doorbraaklocatie ligt ten zuiden van Urk. Op de kaart in Figuur 8 is de 
locatie te zien waar dijkvak 6 doorbreekt.  
 

 
Figuur 8: Dijkvak 6, doorbraaklocatie 

Bij dit scenario ontstaan in het westelijk deel van de dijkring 
overstromingsdieptes van meer dan 3 meter, zie figuur 9. 
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Figuur 9: Overstromingsdiepte voor doorbraakscenario bij dijkvak 6 

Figuur 10 toont de stijgsnelheden voor dit doorbraakscenario. In het 
slachtoffermodel is een stijgsnelheid van 0,5 m/u aangehouden als 
grenswaarde voor toepassing van de slachtofferfunctie voor grote 
stijgsnelheden. Het blijkt dat in een beperkt deel van de dijkring grote 
stijgsnelheden voorkomen, voornamelijk in het deel nabij de bres. 
Figuur 10 toont ook waar de slachtoffers vallen door grote 
stijgsnelheden. Een belangrijk deel hiervan valt in het dorp Tollebeek.  
 
Echter uit figuur 10 blijkt ook een belangrijk knelpunt in de 
modellering. In de modellering van overstromingsscenario’s zijn de 
waterwegen (vaarten, kanalen, etc.) in het gebied betrokken10. Hier 
treden vaak grote dieptes en stijgsnelheden op. Door het combineren 
met de bevolkingsgegevens, en de gekozen celgrootte (100x100m) kan 
het voorkomen dat bevolkingsconcentraties komen te liggen op deze 
vaarten. Hierdoor krijgen deze bevolkingsconcentraties te maken met 
grote dieptes en stijgsnelheden. Dit gebeurt ook in deze berekeningen. 
Bij Emmeloord komen een aantal locaties te liggen in gebieden met 
grote stijgsnelheden. Hierdoor wordt het totaal aantal slachtoffers ten 
onrechte overschat. In totaal komen in Emmeloord 200 personen om 
het leven door grote stijgsnelheden. De bijdrage hiervan aan het totaal 
is aanzienlijk, ongeveer 35% van het totaal aantal slachtoffers. Daarom 
is het aan te bevelen in vervolgstudies om voor bovenstaande effecten 
te corrigeren. Om te voorkomen dat bevolkingsconcentraties in GIS op 

                                                     
10 Hierbij gaat het dus om het meenemen van waterwegen in het terreinmodel dat de basis 

vormt voor de simulatie van de overstroming. 
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waterwegen in het gebied komen te liggen kan een bewerking worden 
uitgevoerd. Mogelijkheden zijn een handmatige correctie van 
overstromingsberekeningen in GIS, of een nauwkeuriger ruimtelijke 
modellering van het overstromingsverloop. De getallen in tabel 4 zijn 
nog niet met deze bewerking gecorrigeerd. 

 

Emmeloord 

Tollebeek 

Urk 

Figuur 10: Stijgsnelheden voor dijkdoorbraak bij dijkvak 6 

Figuur 11 toont de ruimtelijke verdeling van de slachtoffers over de 
dijkring voor de situatie waarin geen evacuatie heeft plaatsgevonden 
(574 slachtoffers). In de zone waar grote stijgsnelheden optreden vallen 
ongeveer 250 slachtoffers, met de kanttekening dat ongeveer 200 van 
deze slachtoffers onterecht bij Emmeloord vallen. De overige 
slachtoffers zijn gelijkmatig11 verdeeld over de dijkring en zijn te 
verwachten in de bevolkingskernen. De breslocatie ligt in een 
onbebouwd gebied, er vallen geen slachtoffers door grote 
stroomsnelheden.   
 

                                                     
11 We merken op dat het mogelijk is dat er minder dan 1 (statistisch) slachtoffer valt per cel, 

dit komt door de lage slachtofferfracties die worden berekend. 
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Emmeloord 

Tollebeek 
Urk 

Figuur 11: Verdeling van het aantal slachtoffers per locatie over de dijkring 

Onder- en bovengrens aantal slachtoffers 
Vervolgens wordt de modelonzekerheid in de slachtofferfuncties 
beschouwd. Op basis van de indicatieve grenzen (zie hoofdstuk 2.3.3) 
wordt verwacht dat voor dit scenario (dijkvak 6, geen evacuatie) de 
onder- en bovengrenzen op 120 respectievelijk 1020 slachtoffers zullen 
liggen (95% betrouwbaarheidsinterval).  
 
Invloed van hoogbouw 
In de berekeningen is aangenomen dat hoogbouw als schuilplaats kan 
worden gebruikt en dat personen in hoogbouw veilig zijn. In de 
Noordoostpolder is weinig hoogbouw aanwezig en dus is de invloed 
ervan beperkt. Als geen rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van hoogbouw stijgt het aantal slachtoffers van 574 naar 
577.  
 
Modellering evacuatie 
Daarnaast is een aantal variabelen gevarieerd dat invloed heeft op de 
beschikbare of benodigde tijd voor evacuatie. Het aantal slachtoffers is 
recht evenredig met het deel van de bevolking dat, door gebrek aan 
waarschuwing of respons, achterblijft in het gebied.  
 
De invloed van de beschikbare en benodigde tijd is weergegeven in 
onderstaande tabel. Voor verschillende situaties zijn de beschikbare tijd, 
de totaal benodigde tijd voor evacuatie, de fractie aanwezigen en het 
aantal slachtoffers weergegeven. Het aantal slachtoffers is recht 
evenredig met de fractie aanwezigen.  
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Onverwachte overstroming Voorziene overstroming Situatie 

Geen evacuatie Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Georganiseerde 

evacuatie 

Beschikbare tijd (uren) 0 7 16 16 

Totaal benodigde tijd*(uren) n.v.t. 4 + 24 4 + 24 4 + 15 

Fractie aanwezig in gebied 1 0,985 0,373 0,214 

Aantal Slachtoffers 574 566 215 123 

*: aangegeven als: tijd benodigd voor besluitvorming en waarschuwing + tijd benodigd 

voor evacuatie bevolking 
Tabel 5: Invloed van beschikbare tijd op het aantal slachtoffers voor de doorbraak bij 
dijkvak 6 

In het geval van een voorziene overstroming en georganiseerde 
evacuatie kan iedereen pas bij een beschikbare tijd van meer dan 19 
uur uit het gebied evacueren. Voor een ongeorganiseerde evacuatie is 
meer tijd benodigd.  
Het blijkt dat de beschikbare tijd en de modellering van de benodigde 
tijd belangrijke invloed uitoefenen op het aantal aanwezigen en 
daarmee het aantal slachtoffers. 
 
Invloed van stijgsnelheid 
De gevoeligheid voor de modellering van de stijgsnelheid is voor dit 
scenario onderzocht. Allereerst is de drempelwaarde gevarieerd van de 
waterdiepte waarover de stijgsnelheid wordt bepaald. In de huidige 
standaardmodellering is de gekozen waterdiepte 1,5m. Tabel 6 toont 
dat variatie van de drempelwaarde van de waterdiepte grote invloed 
heet op het aantal slachtoffers.  
 

Drempelwaarde 

waterdiepte 

1m 1,5m 2m 

Slachtoffers in de zone 

met grote stijgsnelheid 

764 325 50 

Totaal aantal 

Slachtoffers 

1013 574 299 

Tabel 6: Aantal slachtoffers voor doorbraak bij dijkvak 6 voor verschillende drempelwaarden 
van de waterdiepte 

Doordat het water over de eerste decimeters snel stijgt zal er op veel 
plekken een grote stijgsnelheid worden gevonden als deze over een 
beperkte diepte wordt bepaald (dus bv. over de eerste meter). Als de 
stijgsnelheid wordt bepaald over de eerste 2 meter is er bijna nergens 
meer sprake van grote stijgsnelheid.  
 
Ten tweede is de gevoeligheid onderzocht voor de drempelwaarde van 
de stijgsnelheid voor toepassing van de functie voor grote 
stijgsnelheden. In de huidige modellering is deze aangenomen op 0,5 
m/u. Het huidige model instrumentarium biedt nog niet de 
mogelijkheden om de invloed van de drempelwaarde op het aantal 
slachtoffers direct te kwantificeren. Daarom is in figuur 12 getoond hoe 
de omvang van het gebied verandert waarin sprake is van grote 
stijgsnelheden voor verschillende drempelwaarden. 
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Figuur 12: Gebied waarin sprake is van grote stijgsnelheden voor verschillende 
drempelwaarden van de stijgsnelheid 

Het blijkt dat de keuze van de drempelwaarde invloed heeft op het 
gebied waarin sprake is van grote stijgsnelheid. Omdat de verschillen 
tussen de drie situaties met name betrekking hebben op een 
dunbevolkt gebied, wordt verwacht dat de invloed op de 
slachtofferaantallen niet al te groot zal zijn. Dit zal echter sterk 
afhangen van het beschouwde scenario en de bevolkingsverdeling in 
het gebied. Voor dit scenario heeft met name de gekozen waterdiepte, 
waarover de stijgsnelheid werd bepaald, in het beschouwde geval veel 
invloed. 
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4. Resultaten dijkring 14: Zuid 
Holland 

4.1 Resultaten slachtofferberekeningen gehele dijkring 

4.1.1 Algemene resultaten 
Voor 10 overstromingsscenario’s zijn voor Zuid Holland slachtoffer 
berekeningen uitgevoerd met de beschreven methode. Hierbij is 
gebruik gemaakt van waterdiepte-, stroomsnelheid- en 
stijgsnelheidsgegevens volgend uit de overstromingsgegevens van de 
diverse doorbraakscenario’s uit het VNK ‘risico case’rapport. In het 
risico case rapport zijn ook de locaties van de doorbraken weergegeven. 
In tabel 7 zijn de berekeningsresultaten weergegeven: het aantal 
slachtoffers per type overstroming en per type evacuatie. Er is in eerste 
instantie vanuit gegaan dat lijnelementen in het gebied het water niet 
kunnen tegenhouden en doorbreken (zie ook paragraaf 4.1.3). Dit lijkt 
een conservatieve benadering, maar dat is niet altijd het geval (zie 
4.1.3). 

Dijkring 14
Aantal inwoners 3605583

Geen evacuatie Ongeorganiseerde
evacuatie 

Ongeorganiseerde
evacuatie 

Georganiseerde
evacuatie 

Capelle a/d IJssel: Nijverheidstr. 180202 1120 1109 944 895
Den Haag Boulevard 111513 218 207 189 187
Uitwateringssluis Scheveningen 178341 336 320 291 288
Katwijk 204103 621 592 530 517
Hoek van Holland 102664 178 169 154 153
Katwijk en Den Haag 297598 947 903 808 789
Den Haag en Ter Heijde 706972 4105 3907 3558 3517
Rotterdam West: Buitensluis 108507 247 245 229 227
Rotterdam Oost: Boerengatsluis 187905 674 669 625 618
Katwijk, Den Haag en Ter Heijde 1014960 6086 5792 5275 5214

Aantal Slachtoffers

scenario (zonder lijn elementen)
Aantal

getroffenen

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming

Tabel 7: Slachtoffers per overstromingsscenario voor dijkring 14 (berekening zonder 
lijnelementen) 

Het aantal inwoners van deze dijkring bedraagt ongeveer 3,6 miljoen. 
Echter bij geen van de doorgerekende scenario’s wordt de gehele 
dijkring overstroomd. Het maximaal aantal getroffenen (zonder 
evacuatie) bedraagt circa 1 miljoen personen en wordt gevonden als op 
meerdere plekken aan de kust doorbraken optreden. Echter, het is, 
weliswaar met zeer kleine kans, mogelijk dat er meer extreme scenario’s 
optreden waarbij meer getroffenen en slachtoffers zijn te verwachten.  
 
Bij een overstroming van dijkring 14 zijn enkele honderden tot 
duizenden slachtoffers te verwachten. Het valt op dat er relatief weinig 
verschil is in de slachtofferaantallen voor de verschillende evacuatie 
situaties. Dit is te verklaren uit de geringe mogelijkheden voor 
evacuatie in deze dijkring (zie ook van der Doef en Cappendijk, 2005).  
 
Het hoogste aantal slachtoffers wordt gevonden bij de drievoudige 
doorbraak vanuit zee bij Katwijk, Den Haag en Ter Heijde. Bij dit 
scenario overstroomt een groot gebied in het Zuidwestelijk deel van 
Zuid Holland en worden meer dan een miljoen mensen getroffen. Voor 
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de situatie zonder evacuatie varieert de mortaliteit (slachtoffers / aantal 
getroffenen) tussen de 0,17% en 0,62% en bedraagt gemiddeld 0,36% 
(zie bijlage B.voor mortaliteit per scenario). 

4.1.2 Vergelijking met resultaten RIVM en Delft Cluster studies 
 
RIVM 
Ter onderbouwing van de RIVM studie ‘risico’s in bedijkte termen’ zijn 
de onder- en bovengrens van het aantal slachtoffers bij overstroming 
van Zuid Holland geschat op 2500 respectievelijk 139.000 slachtoffers 
(Klijn et al., 2004). Aangenomen wordt dat de ondergrens in deze 
(VNK) studie overeenkomt met de situatie van een voorziene 
overstroming en georganiseerde evacuatie. In dit geval varieert het 
aantal slachtoffers tussen de 150 en 5200. De bovengrens in deze 
studie komt overeen met een onverwachte doorbraak zonder evacuatie, 
resulterend in een maximaal slachtofferaantal van ongeveer 6100. Voor 
deze dijkring is er relatief weinig verschil tussen onder- en 
bovengrenzen uit deze (VNK) studie door de beperkte effectiviteit van 
evacuatie. Het aantal slachtoffers hangt voor deze dijkring dus vooral af 
van het gekozen doorbraakscenario en het daarbij overstroomde 
gebied. De bovengrensschatting ligt aanmerkelijk lager dan de 
schatting uit de RIVM studie. Daarin was aangenomen dat heel Zuid 
Holland wordt overstroomd, terwijl uit deze (VNK) studie naar voren 
komt dat dit onrealistisch is.  
 
Delft Cluster 
In 2003 zijn in het kader van de Delft Cluster studie naar de gevolgen 
van overstromingen inschattingen gemaakt voor het aantal slachtoffers 
bij twee overstromingsscenario’s (Asselman, 2003). Voor een doorbraak 
bij Katwijk werd het aantal slachtoffers  geschat op ongeveer 560. Dit 
komt goed overeen met de resultaten voor het hier beschouwde 
overstromingsscenario voor Katwijk dat tussen de 520 en 620 
slachtoffers geeft. Daarnaast is in de Delft Cluster een doorbraak bij 
Krimpen aan de IJssel uitgewerkt, voor de locatie waar in 1953 
ternauwernood overstroming van de Randstad werd voorkomen12. In 
het in Delft Cluster uitgewerkte scenario stroomt een groot deel van de 
Randstad tot Gouda, Leiden en Den Haag onder. Met name nabij de 
doorbraaklocatie, in de diepe Alexanderpolder, ontstaan grote 
waterdieptes tot meer dan 6 meter. Toepassing van het 
slachtoffermodel resulteert in een schatting van 70.000 slachtoffers. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Delft Cluster studie een worst 
case scenario beschouwde, waarin verschillende conservatieve 
aannamen zijn gedaan (onbeperkte instroom van water, geen 
evacuatie). Het getal van 70.000 (of enkele tienduizenden) slachtoffers 
kan dus als onrealistisch worden beschouwd.  
 
Het meest vergelijkbare scenario dat binnen VNK is beschouwd is de 
doorbraak bij Capelle a/d Ijssel ter plaatse van de Nijverheidsstraat. In 
dit geval blijft, bij de gehanteerde hydraulische randvoorwaarden, de 

                                                     
12 Schipper Arie Evegroen wist de ontstane bres te dichten door zijn schip dwars in de bres te 

varen.  
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instroom van water en daarmee het overstroomde gebied relatief 
beperkt. Het aantal slachtoffer ligt dan rond de 1000.   

4.1.3 Effect van lijnelementen op het aantal slachtoffers 
Vervolgens is meer in detail het effect van het meenemen van 
lijnelementen in de overstromingsmodellering beschouwd. 
Lijnelementen, zoals (spoor)wegen en oude dijken, kunnen de omvang 
van het overstroomde gebied beperken. Ze kunnen dus ook invloed 
hebben op overstromingskenmerken als diepte en stijgsnelheid. De 
invloed op het aantal getroffenen en slachtoffers is weergegeven in 
tabel 8. Hierin is een vergelijking gegeven tussen resultaten voor de 
situaties 1) aangenomen dat lijnelementen het water tegenhouden; 2) 
er bressen in lijnelementen zullen zijn. Deze situaties zijn simpelweg 
aangeduid13 als met en zonder lijnelementen. In de tabel is ook de 
relatieve verandering van het aantal slachtoffers en getroffenen 
weergegeven ( = aantal slachtoffers met lijnelementen / aantal 
slachtoffers zonder lijnelementen).  
 

Zonder lijnelementen Met lijnelementen  Relatief (met / zonder) 
Scenario Getroffenen Slachtoffers Getroffenen Slachtoffers  Getroffenen Slachtoffers 

Capelle a/d IJssel: Nijverheidstr. 180202 1120 18509 1494  0,10 1,33 

Den Haag Boulevard 111513 218 99811 198  0,90 0,91 

Uitwateringssluis Scheveningen 178341 336 165553 315  0,93 0,94 

Katwijk  204103 621 179988 579  0,88 0,93 

Hoek van Holland 102664 178 51380 94  0,50 0,53 

Katwijk en Den Haag 297598 947 309533 960  1,04 1,01 

Den Haag en Ter Heijde 706972 4105 585286 3618  0,83 0,88 

Rotterdam West: Buitensluis 108507 247 59268 173  0,55 0,70 

Rotterdam Oost: Boerengatsluis 187905 674 7514 28  0,04 0,04 

Katwijk, Den Haag en Ter Heijde 1014960 6086 886253 5634  0,87 0,93 
Tabel 8: Vergelijking van berekeningsresultaten met en zonder lijnelementen 

In veel gevallen reduceert het aantal getroffenen en slachtoffers door 
lijnelementen door de beperking van het overstroomd gebied. Echter, 
bij het doorbraakscenario bij Capelle a/d Ijssel - west reduceert 
weliswaar het overstroomd oppervlak en het aantal getroffenen, maar 
neemt het aantal slachtoffer sterk toe van 1170 (zonder lijnelementen) 
tot ongeveer 1500 met lijnelementen. Dit is te verklaren uit de toename 
van waterdiepte en stijgsnelheid in het overstroomde gebied, er is hier 
sprake van een relatief kleine kom die snel opvult. De mortaliteit voor 
dit scenario bedraagt nu ongeveer 8%. Dit scenario wordt verder 
uitgewerkt in paragraaf 4.2. 
 
Op dit moment is in veel projecten de discussie over nut en noodzaak 
van compartimentering (actief gebruik van lijnelementen) gaande. 
Bovenstaande resultaten geven aan dat er geen eenduidige uitspraak is 
te doen over de reductie van het aantal slachtoffers door 
compartimentering. In enkele gevallen kan het aantal slachtoffers door 

                                                     
13 Er wordt opgemerkt dat ook doorgebroken lijnelementen het water toch nog enigszins 

zullen tegenhouden.  
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compartimentering zelfs toenemen14. Tot slot wordt nog opgemerkt dat 
er veel onzekerheid bestaat over de standzekerheid van lijnelementen 
zoals wegen, spoorlijnen en oude dijken, onder belasting door een 
overstroming. Bovendien blijken er in de praktijk vaak gaten in de 
lijnelementen te zitten, zoals tunnel en viaducten. In het algemeen is 
het dus noodzakelijk om het effect (en de effectiviteit) van 
compartimentering per geval nauwkeurig te onderzoeken. 

4.2 Analyse doorbraak Capelle a/d Ijssel (west) 

In deze paragraaf is het doorbraakscenario in het westelijk deel van 
Capelle a/d IJssel ter plaatse van de Nijverheidsstraat nabij Kralingse 
Veer nader geanalyseerd. Figuur 13 toont de doorbraaklocatie. 

 

N219

Figuur 13: Locatie van de doorbraak 

Bij het niet meenemen van lijnelementen overstroomt een groot deel 
van Rotterdam. Bij het meenemen van lijnelement en wordt het water 
tegengehouden door de N219. Door het tegenhouden van het water 
zullen overstromingsdiepte en stijgsnelheid in het compartiment nabij 
de doorbraaklocatie groter zijn, zie figuren 14 en 15. Dit verschil in 
overstromingsbeeld komt ook tot uiting in de verschillen in aantal 
getroffenen tussen beide scenario’s, zie tabel 8. Opvallend is dat er bij 
de situatie met lijnelementen toch wat overstromingswater over het 
lijnelement stroomt. Daarnaast blijkt uit de overstromingssimulatie dat 
door overloop de watergangen er ook beperkte overstroming 

                                                     
14 Wel zal door compartimentering  in de meeste gevallen de economische schade substantieel 

afnemen (zie VNK risico case rapport dijkring 14) 
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plaatsvindt ten noordoosten van de doorbraaklocatie. Opvallend is dat 
ter plaatse van (recreatie)plassen het overstromingsmodel grote 
waterdieptes als uitvoer geeft. Daarom zijn de plassen apart 
aangegeven in figuur 14. Ook als wordt aangenomen dat lijnelementen 
doorbreken (aangeduid ‘zonder lijnelementen’) zullen in de kom nabij 
de bres toch grote dieptes en stijgsnelheden ontstaan.  
 

 
Figuur 14: Overstromingsdiepte voor doorbraakscenario bij Capelle a/d Ijssel (west) 

 
Figuur 15: Stijgsnelheden voor doorbaakscenario bij Capelle a/d IJssel (west) 

De verdeling van het aantal slachtoffers over het gebied is getoond in 
figuur 16. Bij het scenario zonder lijnelementen zijn de slachtoffers 
relatief verspreid over het overstroomde gebied. Wel wordt met name 
het compartiment waarin West Capelle is gelegen zwaar getroffen. 
Hierin vallen veel slachtoffers door grote stijgsnelheden. Bij het 
meenemen van lijnelementen vallen zo goed als alle slachtoffers in het 
compartiment West Capelle. Door combinatie van grote stijgsnelheden 
en waterdieptes is de mortaliteit en daarmee het aantal slachtoffers 
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groot. Door overloop van watergangen valt er een zeer beperkt aantal 
slachtoffers in het noordoosten van het gebied.    
 

 
Figuur 16: Verdeling van het aantal slachtoffers per locatie over de dijkring 

Onder- en bovengrens aantal slachtoffers 
Vervolgens wordt de modelonzekerheid in de slachtofferfuncties 
beschouwd.Op basis van de indicatieve grenzen (zie hoofdstuk 1.3.3) 
wordt verwacht dat voor dit scenario met lijnelementen de onder- en 
bovengrenzen op 300 respectievelijk 2700 slachtoffers zullen liggen 
(95% betrouwbaarheidsinterval).  
 
Invloed van hoogbouw 
In de berekeningen is aangenomen dat hoogbouw als schuilplaats kan 
worden gebruikt en dat personen in hoogbouw veilig zijn. Als voor de 
doorbraak met lijnelementen geen rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van hoogbouw stijgt het aantal slachtoffers van 1494 
naar 1617. Voor de doorbraak zonder lijnelementen stijgt het aantal 
slachtoffers van 1120 naar 1423. Hoogbouw heeft dus enige invloed 
op het aantal slachtoffers.  
 
Modellering evacuatie 
Voor het beschouwde doorbraakscenario (zonder lijnelementen) 
varieert het aantal slachtoffers tussen de 895 (voorziene overstroming, 
georganiseerde evacuatie) en 1494 (onvoorziene overstroming, geen 
evacuatie).Zoals reeds eerder geconstateerd heeft de modellering van 
evacuatie relatief weinig invloed op het aantal slachtoffers. Wel zou het 
voor dit geval zeer nuttig kunnen zijn om de kom in het westelijk deel 
van Capelle a/d Ijssel eerst te evacueren. Daarom is er geen verdere 
gevoeligheidsanalyse voor dit aspect uitgevoerd.  
 
Stijgsnelheid 
De gevoeligheid voor de modellering van de stijgsnelheid is voor dit 
scenario onderzocht. Allereerst is de drempelwaarde gevarieerd van de 
waterdiepte waarover de stijgsnelheid wordt bepaald. In de huidige 
standaardmodellering is de gekozen waterdiepte 1,5m. Tabel 9 toont 
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dat variatie van de drempelwaarde van de waterdiepte voor dit scenario 
van zeer beperkte invloed is op het aantal slachtoffers.  
 

Drempelwaarde 

waterdiepte 

1m 1,5m 2m 

Slachtoffers in de zone 

met grote stijgsnelheid 

1491 1480 1457 

Totaal aantal 

Slachtoffers 

1505 1494 1470 

Tabel 9: Aantal slachtoffers voor doorbraak bij Capelle a/d IJssel (west) (met lijnelementen) 
voor verschillende drempelwaarden van de waterdiepte 

Ten tweede is de gevoeligheid onderzocht voor de drempelwaarde van 
de stijgsnelheid voor toepassing van de functie voor grote 
stijgsnelheden. In de huidige modellering is deze aangenomen op 0,5 
m/u. Het huidige model instrumentarium biedt nog niet de 
mogelijkheden om de invloed van de drempelwaarde op het aantal 
slachtoffers direct te kwantificeren. Daarom is in figuur 17 getoond hoe 
de omvang van het gebied verandert waarin sprake is van grote 
stijgsnelheden voor verschillende drempelwaarden van stijgsnelheid 
(0.25m/u, 0.50 m/u, 1.0m/u en 1.5 m/u). 
 
Het blijkt dat de keuze van de drempelwaarde invloed heeft op de 
omvang van het gebied waarin sprake is van grote stijgsnelheid. Voor 
het scenario lijnelementen heeft de keuze van de drempelwaarde vooral 
invloed op het gebied ten noorden van de doorbraaklocatie. In het 
compartiment West Kapelle is de invloed van de keuze van een andere 
drempelwaarde relatief beperkt. Eenzelfde analyse is gemaakt voor de 
situatie met lijnelementen en resultaten zijn opgenomen in bijlage C. 
Als algeheel beeld volgt uit deze gevoeligheidsanalyse dat in het 
compartiment nabij de doorbraaklocatie waarschijnlijk veel slachtoffers 
door grote stijgsnelheid zullen vallen. De precieze modellering van de 
invloed van stijgsnelheid heeft hier in dit geval slechts een beperkte 
invloed op.  
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Figuur 17:  Scenario Capelle a/d IJssel (west) (zonder lijnelementen) gebied waarin grote 
stijgsnelheid voorkomt voor verschillende drempelwaardes (0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m) 
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5. Resultaten dijkring 36: Land van 
Heusden de Maaskant 

5.1 Resultaten slachtofferberekeningen gehele dijkring 

5.1.1 Algemene resultaten 
Voor 14 overstromingsscenario’s zijn voor dijkring 36 de slachtoffer 
aantallen ingeschat met de beschreven methode. Hierbij is gebruik 
gemaakt van waterdiepte-, stroomsnelheid- en stijgsnelheidsgegevens 
volgend uit de overstromingsgegevens van de diverse 
doorbraakscenario’s uit het VNK risico case rapport dijkring 36. In het 
risico case rapport zijn ook de locaties van de doorbraken weergegeven. 
Voor deze dijkring zijn per doorbraaklocatie twee 
overstromingssimulaties gemaakt met twee verschillende 
rivierwaterstanden als randvoorwaarde (zie voor een nadere uitleg van 
deze systematiek het risico case rapport). In de berekeningen zijn de 
hoogste randvoorwaarden gebruikt, omdat deze de grootste 
slachtofferaantallen geven. De volledige resultaten voor beide 
randvoorwaarden zijn gerapporteerd in bijlage D. Hieruit blijkt dat de 
invloed van de gekozen randvoorwaarde op het aantal slachtoffers 
relatief beperkt is.  
 
In Tabel 10 zijn de berekeningsresultaten weergegeven van het aantal 
slachtoffers per type overstroming en per type evacuatie.  

Dijkring 36
Aantal inwoners 416545

Geen evacuatie Ongeorganiseerde
evacuatie 

Ongeorganiseerde
evacuatie 

Georganiseerde
evacuatie 

bokhoven 3257 22 16 2 1
boxmeer 1182 20 14 1 1

cuijk 42632 296 209 21 15
dieden 110.877 482 340 34 24

doeveren 8976 38 27 3 2
gewande 63330 241 170 17 12
heusden 27873 78 55 6 4

Keent 87366 324 229 23 16
kr plas 178689 800 565 57 40

Lith 49392 166 117 12 8
maaspoort 41796 119 84 8 6

oijen 45867 119 84 8 6
ravenstein 81313 316 223 22 16

Aantal Slachtoffers

Scenario
Aantal

getroffenen

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming

Tabel 10: Slachtoffers per overstromingsscenario voor dijkring 36 

Het totaal inwoners van de dijkring bedraagt ongeveer 416.000. 
Omdat een groot deel van de dijkring op hoge gronden ligt, wordt bij 
geen van de scenario’s de gehele dijkring overstroomd. 
 
Het blijkt dat het aantal slachtoffers sterk afhangt van de 
doorbraaklocatie en het overstroomd gebied. Het kleinste aantal 
slachtoffers wordt gevonden voor doorbraken bij Bokhoven en 
Boxmeer, omdat er in deze gevallen maar een klein deel van de dijkring 
overstroomt. Het grootste aantal slachtoffers wordt gevonden voor de 
doorbraak bij de Kraaijenbergse Plassen. In dit geval overstroomt een 

 
 
 

 34    



 
 
 
groot deel van de dijkring. Voor de scenario’s zonder evacuatie varieert 
de mortaliteit (=aantal slachtoffers / aantal getroffenen) tussen de 
0,25% en 1,7% en gemiddeld 0,5% (zie bijlage B voor mortaliteit per 
scenario). 

5.1.2 Vergelijking met resultaten RIVM Studie 
Ter onderbouwing van de RIVM studie ‘Risico’s in bedijkte termen’ zijn 
de onder- en bovengrens van het aantal slachtoffers geschat op 100 
respectievelijk 2500 slachtoffers (Klijn et al., 2004). Aangenomen wordt 
dat de ondergrens in deze (VNK) studie overeenkomt met de situatie 
van een voorziene overstroming en georganiseerde evacuatie. In dit 
geval varieert het aantal slachtoffers tussen de 1 en 40 slachtoffers. De 
bovengrens in deze studie komt overeen met een onverwachte 
doorbraak zonder evacuatie. In dit geval is de grootste waarde zo’n 800 
slachtoffers. Al met al blijken de resultaten van deze studie lager uit te 
komen dan de schattingen uit de RIVM studie, omdat in de 
beschouwde overstromingsscenario’s steeds maar een beperkt deel van 
de dijkring wordt overstroomd.  

5.2 Analyse doorbraak  Kraaijenbergese Plassen 

In deze paragraaf is het enkele doorbraakscenario met het grootste 
aantal slachtoffers beschouwd Het betreft de doorbraak bij 
Kraaijenbergse Plassen. Figuur 18 toont de doorbraaklocatie. 

 

Figuur 18: Doorbraaklocatie voor het overstromingsscenario bij Kraaijenbergse Plassen 

In dit geval ontwikkelt de overstroming zich met name in westelijke 
richting, tot ongeveer ’s-Hertogenbosch. Over het algemeen is er 
sprake van beperkte overstromingsdieptes (Zie figuur 19) van 1 a 2 
meter. Alleen in het gebied ten westen van Oss ontstaan grote 
overstromingsdieptes. Hierbij gaat het onder andere om de polders het 
Laag Hemaal, Rosmalense Polder en Empel Oost. Dit gebied heeft 
echter weinig inwoners. Het valt ook op dat waterpartijen in het gebied 
meegenomen zijn in de overstromingsmodellering. Hier treden grote 
waterdieptes op (> 5 meter). In sommige gevallen berekent het model 
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hier ook slachtoffers omdat er inwoners aanwezig zijn nabij deze 
waterpartijen.  

 

 

Oss 

‘s Hertogenbosch 

Figuur 19: Waterdiepte voor het doorbraakscenario bij Kraaijenbergse Plassen 

Het aantal slachtoffers is vrij gelijkmatig verdeeld over het gebied, zie 
Figuur 20. Het aantal slachtoffers dat per locatie wordt gevonden is in 
het algemeen gering (tussen de 0 en 1). Op een aantal plaatsen in het 
gebied is er sprake van grote stijgsnelheid, zie figuur 21. Er vallen 
ongeveer 130 slachtoffers door grote stijgsnelheden,en dit aantal is 
relatief beperkt ten opzichte van het totaal.  
 

 

Oss 

‘s Hertogenbosch 

Figuur 20: Ruimtelijke verdeling van het aantal slachtoffers over de dijkring voor de 
doorbraak bij Kraaijenbergse Plassen 
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Figuur 21: Stijgsnelheden behorend bij de doorbraak bi jKraaijenbergse Plassen 

In de detail figuur 22 is de verdeling van het aantal slachtoffers nabij ’s-
Hertogenbosch weergegeven. In de figuur is een drietal locaties 
aangeduid waar (relatief) veel slachtoffers vallen. Een van de locaties  is 
“ De IJzeren Vrouw”, een recreatieplas die wordt gekenmerkt door een 
grote waterdiepte. Het aantal slachtoffers dat op deze locatie wordt 
berekend ( 9) is een overschatting. Ook de andere twee  omcirkelde 
locaties liggen aan een water en hiervoor geldt ook een overschatting 
van het aantal slachtoffers door een te grote waterdiepte. Het blijkt dus 
dat de modellering van waterpartijen in het overstromingsscenario 
invloed heeft op het aantal slachtoffers. Voor dit scenario is deze 
invloed relatief beperkt, maar hieronder is een scenario beschouwd 
waarbij deze invloed sterker is.  
 

 
Figuur 22: Verdeling van het aantal slachtoffers nabij ‘s-Hertogenbosch 

Onder- en bovengrens aantal slachtoffers 
Vervolgens wordt de modelonzekerheid in de slachtofferfuncties 
beschouwd. Wederom wordt zoals is beschreven in hoofdstuk 1.3.3 
een indicatieve schatting van de boven- en ondergrens van het aantal 
slachtoffers gemaakt. Verwacht wordt dat voor dit scenario de onder- 
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en bovengrenzen op 160 respectievelijk 1440 slachtoffers zullen liggen 
(95% betrouwbaarheidsinterval).  
 
Invloed van hoogbouw 
In de berekeningen is aangenomen dat hoogbouw als schuilplaats kan 
worden gebruikt en dat personen in hoogbouw veilig zijn. Als geen 
rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van hoogbouw stijgt 
het aantal slachtoffers van 800 naar 880. Met name in meer stedelijke 
omgeving (Oss en ’s-Hertogenbosch) heeft hoogbouw invloed.  
 
Modellering evacuatie 
De invloed van de beschikbare en benodigde tijd is weergegeven in 
onderstaande tabel. Voor verschillende situaties zijn de beschikbare tijd, 
de totaal benodigde tijd voor evacuatie, de fractie aanwezigen en het 
aantal slachtoffers weergegeven. Het aantal slachtoffers is recht 
evenredig met de fractie aanwezigen.  
 

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming Situatie 

Geen evacuatie Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Georganiseerde 

evacuatie 

Beschikbare tijd (uren) 0 16 28 28 

Totaal benodigde tijd* (uren) n.v.t. 4 + 27 4 + 27 4 + 15 

Fractie aanwezig in gebied 1 0.706 0.071 0.050 

Slachtoffers 800 565 57 40 

*: tijd benodigd voor besluitvorming en waarschuwing + tijd benodigd voor evacuatie 

bevolking 
Tabel 11: Invloed van beschikbare tijd op het aantal slachtoffers voor de doorbraak bij 
Kraaijenbergse Plassen 

In het geval van een voorziene overstroming en georganiseerde 
evacuatie is het mogelijk de bevolking preventief te evacueren, met 
uitzondering van het deel dat achterblijft door gebrek aan 
waarschuwing of respons. Voor een ongeorganiseerde evacuatie is 
meer tijd benodigd. In dit geval is een evacuatie met name bij een 
onverwachte doorbraak minder effectief.  
 
Stijgsnelheid 
De gevoeligheid voor de modellering van de stijgsnelheid is voor dit 
scenario onderzocht. Allereerst is de drempelwaarde gevarieerd van de 
waterdiepte waarover de stijgsnelheid wordt bepaald. In de huidige 
standaardmodellering is de gekozen waterdiepte 1,5m. Tabel 12 toont 
dat variatie van de drempelwaarde van de waterdiepte voor dit scenario 
van zeer beperkte invloed is op het aantal slachtoffers. 
 

Drempelwaarde waterdiepte 1m 1,5m 2m 

Totaal aantal Slachtoffers 848 800 752 
Tabel 12: Aantal slachtoffers voor doorbraak bij Kraaijenbergse Plassen voor verschillende 
drempelwaarden van de waterdiepte 

Ten tweede is de gevoeligheid onderzocht voor de drempelwaarde van 
de stijgsnelheid voor toepassing van de functie voor grote 
stijgsnelheden. In de huidige modellering is deze aangenomen op 0,5 
m/u. Het huidige model instrumentarium biedt nog niet de 
mogelijkheden om de invloed van de drempelwaarde op het aantal 
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slachtoffers direct te kwantificeren. Daarom is in figuur 23 getoond hoe 
de omvang van het gebied verandert waarin sprake is van grote 
stijgsnelheden voor verschillende drempelwaarden van stijgsnelheid 
(0.25m/u, 0.50 m/u, 1.0m/u). Variatie van deze drempelwaarde heeft 
relatief weinig invloed 
 

Figuur 23:  Scenario Kraaijenbergse Plassen : gebied waarin grote stijgsnelheid voorkomt 
voor verschillende drempelwaardes 
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Gevoeligheid dubbele doorbraak 
Om de gevoeligheid voor het optreden van een dubbele doorbraak is in 
het kader van VNK risico cases een dubbele doorbraak bij 
Kraaijenbergse Plassen en Ravenstein gesimuleerd. In dit geval stijgt het 
aantal slachtoffers tot 1070 (zonder evacuatie) ten opzichte van 800 bij 
de enkele doorbraak bij Kraaijenbergse Plassen.   
 
Discussie scenario doorbraak bij Bokhoven 
Tot slot is het doorbraakscenario bij Bokhoven beschouwd. Er blijkt, 
door de lage buitenwaterstand, slechts een zeer klein deel van de 
dijkring te overstromen, zie figuur 24. Het aantal slachtoffers dat in dit 
overstroomd gebied valt bedraagt 4 (ieder locatie heeft een kleine 
bijdrage). Het totaal aantal gerapporteerde slachtoffers bedraagt echter 
20. Het verschil wordt veroorzaakt door slachtoffers die nabij 
waterpartijen en de dijk vallen in de rest van het gebied. Zoals reeds 
besproken in sectie 3.2, wordt dit veroorzaakt door de onderlinge 
ligging van de grids voor waterdiepte en bevolkingsdichtheid. In dit 
geval hebben deze effecten dus een grote relatieve invloed op het 
aantal slachtoffers.  
 

 
Figuur 24: Doorbraakscenario Bokhoven: overstroomd gebied 
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6. Groepsrisico berekeningen 

6.1 Inleiding  

Door de berekende slachtofferaantallen te combineren met informatie 
over overstromingskansen is het slachtofferisico uit te drukken. Hier is 
in eerste instantie gekozen voor de bepaling van het groepsrisico omdat 
dit : 
1. Inzicht geeft in de bijdrage aan het risico van verschillende 

overstromingsscenario’s; 
2. Goede mogelijkheden biedt om het effect van maatregelen aan te 

geven. 
3. Een vergelijking mogelijk maakt met andere risico’s in het externe 

veiligheidsbeleid (chemie, luchthavens); 
 
Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een FN curve. Deze toont de 
overschrijdingskans van een bepaald aantal slachtoffers. Ter indicatie is 
een denkbeeldige FN curve uitgezet in onderstaande figuur. In de rest 
van de tekst is de term groepsrisico curve of GR curve gebruikt.  
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Figuur 25: voorbeeld van een groepsrisico curve voor een overstroming 

Ad 1: Het voordeel van de Gr curve is dat deze inzicht geeft in de 
mogelijk ongevalsgroottes en hun overschrijdingkans. Twee extremen 
zijn in de GR curve inzichtelijk gemaakt. De kans op een dodelijk 
ongeval (≥ 1 slachtoffers) is af te lezen als het snijpunt met de verticale 
as. Meestal15 komt dit overeen met de kans op overstroming van de 
dijkring. Het GR geeft ook expliciet inzicht in het ongeval met het 
maximale aantal slachtoffers. Omdat een ongeval met een groter 
aantal slachtoffers naar verwachting niet zal optreden, wordt de lijn 
verticaal afgekapt. Beide extremen zijn aangegeven in de figuur. 
 
Ad 2: Daarnaast kan het effect van maatregelen eenvoudig in de GR 
curve worden aangeduid. Maatregelen die resulteren in een reductie 

                                                     
15 Als er bij alle beschouwde overstromingsscenario’s slachtoffers worden verwacht. 
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van de overstromingskans, bijvoorbeeld dijkversterking of reductie van 
belastingen, leiden tot een verticale verschuiving van de GR curve. 
Maatregelen die de gevolgen beperken, zoals evacuatie en het inrichten 
van schuilplaatsen, resulteren in een horizontale verschuiving van de 
curve, zie figuur 25.   
 
Ad 3: ter vergelijking kunnen in de GR curve de risico’s van andere 
activiteiten worden opgenomen, zie verder sectie 6.4. 

6.2 Bepaling van Groepsrisico curves 

In de VNK studie zijn per overstromingsscenario overstromingskansen 
afgeleid. Per overstromingsscenario zal het aantal slachtoffers weer 
afhangen van 1) het onverwacht of verwacht optreden van de 
overstroming; 2) de mate van organisatie van de evacuatie.  Voor het 
toekennen van de kans aan ieder slachtofferaantal is het dus nodig de 
kans op iedere situatie in te schatten. Door combinatie van deze 
conditionele kansen met de scenario kans wordt de kans behorend bij 
ieder slachtofferaantal gevonden, met behulp van een zongenaamde 
gebeurtenissen boom, zie figuur 26.  
 

Kans scenario

Onverwachte 
overstroming 

Voorziene 
overstroming 

Geen evacuatie

Ongeorganiseerde 
evacuatie 

Ongeorganiseerde 
evacuatie 

Georganiseerde 
evacuatie 

Optreden overstroming Uitvoering evacuatie

 
Figuur 26: Gebeurtenissenboom m.b.t. mogelijkheden voor evacuatie 

Met nadruk wordt gesteld dat voor het toekennen van deze 
conditionele kansen geen ervarings- of literatuur waarden beschikbaar 
zijn. Daarom is ter indicatie door de auteurs een eerste inschatting 
gemaakt per dijkring. Bij het toekennen van de kans op een voorziene 
dan wel onverwachte overstroming is rekening gehouden met het 
maatgevende faalmechanisme in de dijkring. Immers bij een 
onverwacht optredend faalmechanisme zoals piping is de kans groot 
dat de overstroming onverwacht optreedt. Voor een beter voorspelbaar 
mechanisme als overloop ziet men vooral langs de rivieren de 
overstroming langer van te voren aankomen. Hierdoor is de kans op 
een onverwachte doorbraak kleiner.  
 

 
 
 

 42    



 
 
 
Voor de drie dijkringen zijn op basis van de maatgevende 
faalmechanismen conditionele kansen per dijkring16 voorgesteld voor 
het optreden van een onverwachte respectievelijk voorziene doorbraak, 
zie tabel 13. Voor dijkring 7 is het mechanisme overslag maatgevend 
(bron: VNK Memo – toelichting mechanismen 23 juni). Daarom is de 
kans op een onverwachte overstroming op 0,1 gekozen. Voor dijkring 
36 is het mechanisme piping maatgevend, daarom is de kans op 
onverwachte overstroming hoger, op 0,5 gekozen. Voor dijkring 14 is 
een onderscheid gemaakt tussen twee typen doorbraken. Een storm 
vanuit zee zal in de meeste gevallen voorspeld kunnen worden. De 
doorbraken vanuit rivier worden veroorzaakt door piping en falen van 
kunstwerken en kunnen onverwacht optreden.  
 

 Onverwachte doorbraak Voorziene dijkdoorbraak 

Dijkring 7 0,1 0,9 

Dijkring 14: zee 0,1 0,9 

Dijkring 14: rivier 0,5 0,5 

Dijkring 36 0,5 0,5 
 Tabel 13: Overzicht van conditionele kansen op een onverwachte en voorziene 
dijkdoorbraak 

Vervolgens dient, gegeven een onverwachte of voorziene doorbraak, 
de kans op een bepaald type evacuatie te worden ingeschat. Voor alle 
dijkringen zijn voor dit onderdeel dezelfde conditionele kansen 
gebruikt. Deze zijn weergegeven in tabel14. Voor een onverwachte 
doorbraak wordt ingeschat dat er meestal toch een ongeorganiseerde 
evacuatie zal plaatsvinden, omdat er vaak nog enige tijd beschikbaar is. 
Voor een voorziene dijkdoorbraak is een georganiseerde evacuatie het 
meest waarschijnlijk.  
 

 Geen evacuatie Ongeorganiseerde 

evacuatie 

Georganiseerde 

evacuatie 

Onverwachte 

doorbraak 

0,1 0,9 - 

Voorziene 

doorbraak 

- 0,1 0,9 

Tabel 14: Conditionele kansen op evacuatie gegeven een bepaald type dijkdoorbraak 

Op basis van deze informatie is per dijkring, per gerapporteerd 
slachtoffer aantal, de kans van optreden te bepalen17. Hiermee is de GR 
curve per dijkring af te leiden.  
 
Vergelijking met groepsrisico’s berekend door het RIVM (2004)  
De resultaten uit deze (VNK) studie zijn vergeleken met de groepsrisico 
schattingen van het RIVM (2004). Hierin zijn zowel voor kansen als 
slachtoffer aantallen onder en bovengrenzen geschat (Klijn et al., 
2004). Om conservatieve onder- en bovengrenzen te verkrijgen 

                                                     
16 Hier zijn kansen voor de hele dijkring voorgesteld, in een meer gedetailleerde benadering 

zijn de kansen per scenario vast te stellen). 
17 In alle gevallen is ter controle nagegaan of optelling over alle scenario kansen resulteert in 

de overstromingskans van de dijkring. Dit bleek te kloppen.  
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worden de grootste respectievelijk kleinste kansen en 
slachtofferaantallen uit de RIVM studie gecombineerd. 
 
Andere risico maten 
Op basis van de gegenereerde gegevens kan het risico voor personen 
eenvoudig op andere wijzen worden uitgedrukt.  
De eerste is de verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers per 
jaar. Deze is te vinden door over alle scenario’s het product van kans en 
gevolg te sommeren. Ook is de verwachtingswaarde af te leiden door 
het oppervlak onder de GR curve te nemen (Vrijling en van Gelder, 
1997). Opgemerkt wordt dat de Verwachtingswaarde meestal klein is 
voor ongevallen met kleine kansen en grote gevolgen. De 
verwachtingswaarde wordt daarom vaak gebruikt om risico’s voor 
relatief veelvoorkomende ongevallen uit te drukken, zoals 
verkeersdoden en doden door ongevallen in huis. 
 
De tweede indicatieve maat is het gemiddelde individueel risico voor 
een mogelijk blootgesteld persoon in de dijkring om om het leven te 
komen ten gevolge van overstroming. Het gemiddeld individueel risico 
is eenvoudig voor een dijkring te bepalen door de verwachtingswaarde 
van het aantal slachtoffers te delen door het aantal blootgestelde 
personen. In enkele gevallen is het fysisch onmogelijk dat de gehele 
dijkring overstroomt. Daarom is aangenomen dat het aantal 
blootgestelde personen overeen komt met het hoogste aantal 
getroffenen in de beschouwde scenario’s. Het gemiddeld individueel 
risico wordt als maat wordt veel gebruikt om risico’s van activiteiten, 
zoals roken, autorijden of blikseminslag uit te drukken. Bij het 
gemiddeld individueel risico wordt geen rekening gehouden met lokale 
verschillen in risico, door bv. de aanwezigheid in diepe polders of nabij 
breslocaties. Voor deze gevallen wordt aanbevolen om plaatsgebonden 
risico kaarten te maken.   

6.3 Groeprisico curves per dijkring 

6.3.1 Groepsrisico dijkring 7 
Figuur 27 toont de Groepsrisico curve voor dijkring 7. Het snijpunt met 
de verticale as komt overeen met de kans op overstroming (1,07.10-3 
per jaar, dus gemiddeld ca. eens in de 950 jaar) 
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Figuur 27: Groepsrisico curve voor dijkring 7 en vergelijkingen met boven- en onder 

grenzen geschat door het RIVM.  
 
De in VNK berekende overstromingskans (1,07.10-3 per jaar) is groter 
dan de bovengrensschatting voor de overstromingskans van het RIVM. 
In veel gevallen is het berekende aantal slachtoffers kleiner dan in de 
ondergrens schatting van het RIVM. Wel ligt het aantal slachtoffers in 
het meest ernstige scenario (3 voudige doorbraak, 1416 slachtoffers bij 
geen evacuatie) tussen de onder- en bovengrenzen van het RIVM. De 
kans op dit scenario is echter klein. Het aantal slachtoffers blijkt echter 
sterk af te hangen van het beschouwde overstromingsscenario en de 
situatie m.b.t. evacuatie.  
 
Een belangrijke bijdrage aan het groepsrisico wordt geleverd door het 
doorbraakscenario bij gemaal Buma. Dit scenario resulteert in grote 
gevolgen en de kans is relatief groot.  
 
Op basis van deze benadering is ook de verwachtingswaarde van het 
aantal slachtoffers vast te stellen. Deze bedraagt voor dijkring 7: 0,042 
slachtoffer per jaar.  
 
Het gemiddeld individueel risico wordt bepaald uitgaande van het 
scenario met het grootste aantal getroffen personen, ongeveer 50.000 
personen. In dit geval bedraagt het gemiddeld individueel risico 
ongeveer 8.10-7 per jaar.  

6.3.2 Groepsrisico dijkring 14 
Figuur 28 toont de groepsrisico curve voor dijkring 14. Het snijpunt met 
de verticale as komt overeen met de kans op overstroming (2,94.10-4 
per jaar, oftewel ongeveer eens in de 3400 jaar).  
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Figuur 28: Groepsrisico curve18 voor dijkring 14 (met en zonder lijnelementen) en 

vergelijking met schattingen RIVM 
 
Algemeen beeld 
Het valt op dat de curve op het eerste traject (1..100 slachtoffers) 
horizontaal loopt. Dit betekent dat er voor deze dijkring nauwelijks 
overstromingsscenario’s zijn die tot een beperkt aantal slachtoffers 
leiden. Dit is te verklaren uit het feit dat voor deze dijkring evacuatie 
onmogelijk wordt geacht om een groot deel van de bevolking te 
evacueren. In geen van de gevallen kan meer dan 20% van de 
bevolking worden geëvacueerd. Dit betekent dat bij alle scenario’s 
meer dan 80% van de bevolking in het overstroomd gebied wordt 
blootgesteld aan de overstroming (zie ook tabel 7). 
 
Effect van lijnelementen (zie ook 4.1.3) 
Het effect van het meenemen van lijnelementen op de groepsrisico 
curve is vrij beperkt. Lijnelementen beperken voor de meeste scenario’s 
het overstroomd oppervlak en daarmee het aantal slachtoffers. Voor 
twee scenario’s (doorbraken bij Capelle a/d IJssel en de dubbele 
doorbraak bij Katwijk en Den Haag) worden meer slachtoffers 
gevonden. Dit is te verklaren uit het feit dat door de aanwezigheid van 
lijnelementen waterdiepte en stijgsnelheid kunnen toenemen. Bij 
Capelle a/d IJssel neemt het aantal slachtoffers toe van tot 1170 tot 
ongeveer 1500, terwijl het aantal getroffenen afneemt. Naar 
verwachting speelt de toename van de stijgsnelheid in dit geval een 
belangrijke rol. Hierdoor ligt in de figuur rond 1200 slachtoffers de 

                                                     
18 Merk op dat de FN curve bij een correcte uitwerking meer getrapt zou moeten verlopen. 

Hier zijn de FN lijnen tussen beschikbare punten geïnterpoleerd, zoals het ook gebeurt bij het 

opstellen van de FN curves in het externe veiligheidsbeleid. Dit heeft een zeer beperkte 

invloed als er veel punten beschikbaar zijn (zoals in dit geval). 
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groepsrisico curve met lijnelementen boven de groepsrisico curve die is 
bepaald zonder lijnelementen.  
 
De geringe verschillen tussen de groepsrisico curves met- en zonder 
lijnelementen zijn als volgt te verklaren. De reductie in gevolgen veelal 
beperkt is (Zie ook tabel 8) en dat deze verschillen wegvallen op de 
dubbel logaritmische schaal. Voor het scenario met het grootste aantal 
gevolgen reduceert het aantal slachtoffers van ongeveer 6100 (zonder 
lijnelementen) tot 5600 met lijnelementen.  
 
Voor de twee situaties zijn de verwachtingswaarden van het aantal 
slachtoffers (E(N)) bepaald:  
Situatie zonder lijnelementen:  E(N) = 0,24 slachtoffer per jaar 
Situatie met lijnelementen:  E(N) = 0,28 slachtoffer per jaar 
 
Door de grote kans op het scenario Capelle a/d IJssel en de toename 
van het aantal slachtoffers zal de verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers met lijnelementen toenemen. Voor dit geval is het 
gemiddeld individueel risico niet bepaald omdat steeds weer andere 
delen van de bevolking worden blootgesteld aan een overstroming.   
 
Het kan dus gebeuren dat door compartimentering de economische 
schade afneemt, terwijl het aantal slachtoffers kan toenemen. Het is 
dus noodzakelijk de maatregel compartimentering per geval af te 
wegen.   
 
Vergelijking met RIVM studie 
De door VNK berekende kans is groter dan de bovengrensschatting van 
de kans door het RIVM. De maximale gevolgen liggen ook onder de 
bovengrensschatting van het RIVM.  

6.3.3 Groepsrisico dijkring 36 
Figuur 28 toont de groepsrisico curve voor dijkring 36. Het snijpunt met 
de verticale as komt overeen met de kans op overstroming (1,35.10-2 
per jaar, dus gemiddeld eens in de 74 jaar). Tevens is de vergelijking 
gegeven met de groepsrisico schattingen van het RIVM.  
 
De kans berekend in VNK is groter dan in de RIVM studie. In veel 
gevallen zijn de gevolgen kleiner dan de ondergrens schatting van het 
RIVM. De scenario’s met de grootste slachtofferaantallen liggen tussen 
onder- en bovengrenzen van het RIVM.  
 
Belangrijke bijdragen aan het GR wordt geleverd door de 
doorbraakscenario’s bij Keent en Kraaijenbergse Plassen. Dit scenario 
veroorzaakt mede de sprong naar beneden in het midden van de GR 
curve.  
 
Scenario’s met grotere aantallen slachtoffers hebben relatief veel 
gewicht doordat is aangenomen dat de kans op een conditionele kans 
op overstroming 0,5 bedraagt. 
 
Voor dijkring 36 bedraagt de verwachtingswaarde van het aantal 
slachtoffers 1,31 slachtoffer per jaar. 
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Uitgaande van het overstromingsscenario met het grootste aantal 
getroffenen (ongeveer 180.000 personen) bedraagt het gemiddeld 
individueel risico 7.10-6 per jaar. 
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Figuur 29: Groepsrisico curve19 voor dijkring 36 en vergelijking met schattingen RIVM 

6.4 Discussie 

In figuur 30 zijn de GR curves voor de drie beschouwde dijkringen 
uitgezet. Tevens zijn hieraan ter vergelijking de totale GR voor 
Nederland toegevoegd, voor de activiteiten die vallen binnen het 
externe veiligheidsbeleid. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op de 
bescherming van personen en milieu tegen de gevolgen van ongevallen 
met industriële installaties, het transport van gevaarlijke stoffen en het 
luchtverkeer.  

                                                     
19 Merk op dat de FN curve bij een correcte uitwerking meer getrapt zou moeten verlopen. 

Hier zijn de FN lijnen tussen beschikbare punten geïnterpoleerd, zoals het ook gebeurt bij het 

opstellen van de FN curves in het externe veiligheidsbeleid. Dit heeft een zeer beperkte 

invloed als er veel punten beschikbaar zijn (zoals in dit geval). 
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Figuur 30: Groepsrisico curves voor de drie beschouwde dijkringen en het externe 

veiligheidsbeleid in Nederland 
 
Onderlinge vergelijking groepsrisico curves voor de drie dijkringen 
Hieruit blijkt het volgende: 
• De groepsrisico curve voor dijkring 36 ligt hoger ligt dan de andere 

curves door de relatief grote kans op een overstroming.  
• De slachtofferaantallen vooral afhankelijk zijn van het aantal 

inwoners in het overstroomd gebied en de mogelijkheden voor 
evacuatie. Er is geen eenduidige relatie met het aantal inwoners van 
de dijkring 

• De grootste slachtofferaantallen (rechtsonder in de groepsrisico 
curve) worden over het algemeen veroorzaakt door onverwachte 
overstromingen, omdat hier evacuatie niet of beperkt mogelijk is.  

• De berekende groepsrisico curves hebben een ander verloop dan de 
groepsrisico curves uit de RIVM studie. Voor alle drie de 
beschouwde dijkringen: 
o Is de kans op een overstroming (met slachtoffers) groter dan de 

bovengrens in de RIVM studie 
o Ligt het maximale aantal slachtoffers bij de ondergrens uit de 

RIVM studie 
 

Vergelijking groepsrisico curves overstromingen met externe 
veiligheid 
Op basis van figuur 30 is tevens de vergelijking tussen groepsrisico’s 
van overstromingen en externe veiligheid gemaakt: 
• De groepsrisico’s voor dijkring 7 liggen onder die van externe 

veiligheid. De groepsrisico’s voor dijkringen 14 en 36 zijn (op 
bepaalde trajecten) groter dan de groepsrisico’s voor externe 
veiligheid. De situatie kan echter per dijkring verschillen, afhankelijk 
van kansen op en gevolgen van overstroming.  

• Op hoofdlijnen bevestigen deze resultaten het beeld uit eerdere 
studies (Jonkman, 2001; RIVM, 2004), namelijk dat op nationaal 
niveau de gesommeerde  groepsrisico’s voor overstromingen van 
dijkringen die van externe veiligheid zullen overschrijden. Echter, de 
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overschrijding is minder dan groot dan in vorige studies, met name 
aan de gevolgen kant (het aantal slachtoffers is minder dan in 
vorige studies). In die zin levert het nauwkeuriger in beeld brengen 
van overstromingspatronen en evacuatie winst op.   

• Bij vergelijking met externe veiligheid dient men rekening te 
houden met de verschillende karakteristieken van de activiteit 
(Zoals beleving en aard van het gevaar, en de baten behorend bij 
de activiteit, de verantwoordelijke partijen), zie bv. RIVM (2004) 
voor een verdere discussie.  

 
Andere risicomaten 
Naast de GR curves zijn ook de verwachtingswaarden van het aantal 
slachtoffers per dijkring berekend, zie tabel 15. De verwachtingswaarde 
voor dijkring 36 is relatief hoog door de (relatief) grote kans op 
overstroming. 
 

Dijkring Verwachtingswaarde 

slachtoffers (sl./jaar) 

Gemiddeld individueel 

risico (1/jr) 

7 Noordoostpolder 0,042 8.10-7

14: Zuid Holland 0,28* - 

36: Land van Heusden / 

de Maaskant 

1,31 7.10-6

*: bepaald voor situatie met hoogste E(N), dus met lijnelementen 
Tabel 15: Verwachtingswaarde van het aantal slachtoffers en gemiddeld individueel risico 
per dijking 

Voor dijkringen 7 en 36 zijn de gemiddelde individuele risico’s bepaald. 
Deze liggen in de orde groote 10-6 (dijkring 7) en 10-5 (dijkring 36). 
Daarmee  ligt de gemiddelde kans voor een inwoner van een van die 
dijkringen in dezelfde orde grootte als de normen voor plaatsgebonden 
risico die worden gehanteerd in het externe veiligheidsbeleid.  
 
Discussie 
In bovenstaande alinea’s zijn eerste indicatieve resultaten gegeven voor 
de groepsrisico curves voor verschillende dijkringen.  Er wordt 
opgemerkt dat het ook mogelijk is om soortgelijke curves voor de 
overschrijdingskans van economische schade te maken, zgn. F-schade 
of FD curves. 
 
Voor een betere onderbouwing van de berekende GR’s wordt nader 
onderzoek aanbevolen naar de gehanteerde berekeningswijze en dan 
met name een verdere onderbouwing van de schattingen van 
conditionele kansen. 
 
Op grond van de gepresenteerde resultaten kan een discussie gestart 
worden over mogelijke normering van groepsrisico’s voor 
overstromingen. Hierbij dient ook nagedacht te worden over een 
normeringsystematiek voor het groepsrisico van overstromingen. Ook 
moet het object worden vastgesteld waarvoor groepsrisico berekend en 
genormeerd wordt, bv. voor een hele dijkring, stad of een dijkvak. 
Hierbij verdient ook de normeringsgrondslag aandacht, op welke basis 
kiezen wij de hoogte van de norm. Voorgesteld wordt, om in navolging 
van de RIVM studie (2004) het groepsrisico op nationaal niveau vast te 
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stellen. Vervolgens kan er per dijkring een toelaatbaar groepsrisico 
worden vastgesteld, bv. op grond van het aantal inwoners.  
 
In verdere uitwerking kunnen ook andere risico maten verder worden 
uitgewerkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om plaatsgebonden risico 
kaarten voor overstromingen te maken, zie (Jonkman, 2001) voor 
voorbeelden. 
 
Tot slot kunnen groepsrisico’s ook bruikbaar zijn voor de analyse van 
maatregelen. Hierbij kan per maatregel beschouwd worden hoe 
bepaalde maatregelen het groepsrisico reduceren. De effecten van 
specifieke maatregelen die kansen (dijkversterking) of gevolgen 
(evacuatie, compartimentering) kunnen zo in beeld worden gebracht. 
Door koppeling aan de kosten van een maatregel is het mogelijk de 
kosten effectiviteit uit te drukken als de investeringen per gered 
mensenleven.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

In dit rapport is voor een aantal dijkringen het aantal slachtoffers voor 
verschillende overstromingsscenario’s berekend. De hier gepresenteerde 
resultaten zijn te beschouwen als indicatieve schattingen van het aantal 
slachtoffers. Bij deze berekeningen spelen verschillende onzekerheden 
en modellerings-kwesties een rol20. Wel zijn de gepresenteerde 
berekeningsresultaten de meest gedetailleerde op dit terrein die tot nu 
toe zijn bepaald. In dit rapport zijn immers simulatie van de 
overstroming, de modellering van de evacuatie en het meest recente 
slachtoffermodel gecombineerd. Op basis van de resultaten wordt het 
volgende geconcludeerd: 
 
Met betrekking tot de slachtofferaantallen voor de beschouwde 
dijkringen: 
 
Deze berekeningen tonen dat er bij een grootschalige overstroming in 
Nederland slachtoffers zijn te verwachten. Het aantal slachtoffers kan 
variëren van enkele personen tot meer dan duizend voor de meest 
extreme gevallen. Hierbij hangt het aantal slachtoffers sterk af van: 
a. het doorbraakscenario dat de omvang van het overstroomd gebied 

en de kenmerken van de overstroming bepaalt; 
b. de mogelijkheden voor evacuatie (beschikbare en benodigde tijd 

voor evacuatie) en de mate van organisatie van de evacuatie.  
Het aantal slachtoffers varieert daarom sterk per scenario. Het is dus 
lastig om een algemene uitspraak te doen over een karakteristiek 
slachtofferaantal voor een bepaalde dijkring. 
  
Meer specifiek zijn per dijkring de volgende conclusies te trekken: 
• Dijkring 7 (zie tabel 4): het aantal slachtoffers kan zonder 

waarschuwing en evacuatie voor de meeste scenario’s oplopen tot 
enkele honderden en soms de duizend zelfs overschrijden. Ook in 
het geval van een voorziene overstroming is de beschikbare tijd 
voor evacuatie vaak onvoldoende. In deze gevallen worden enkele 
tientallen of soms zelfs enkele honderden slachtoffers verwacht.  

• Dijkring 14 (Zie tabel 7): Bij een overstroming van deze dijkring zijn 
naar verwachting ten minste enkele honderden slachtoffers te 
verwachten, om een aantal gevallen zelfs enkele duizenden. Dit is 
mede te verklaren uit het feit dat voor het deze dijkring het 
onmogelijk lijkt om een groot deel van de bevolking te evacueren, 
zie ook van der Doef en Cappendijk, 2005). Wel blijkt dat bij de 
beschouwde overstromingsscenario’s een beperkt deel van de 
dijkring wordt overstroomd.  

• Dijkring 36 (zie tabel10): Het overstroomd gebied en daarmee het 
aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van het beschouwde scenario. 
Bij het meest extreme geval, waarin bijna de gehele dijkring vanuit 

                                                     
20 zie ook de specifieke conclusies ten aanzien van de toepassing van de methode voor 

inschatting van het aantal slachtoffers. 
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het oosten overstroomt, wordt het slachtofferaantal op enige 
honderden geschat. Voor deze dijkring kan evacuatie in belangrijke 
mate bijdragen aan reductie van het aantal slachtoffers. Bij een 
georganiseerde evacuatie zal het aantal slachtoffers naar 
verwachting beperkt blijven tot tussen de 1 en 40 (of kwalitatief: 
enkele tot enkele tientallen).  

 
Het blijkt dat mortaliteit (= aantal slachtoffers / getroffenen) per 
scenario kan verschillen, afhankelijk van omstandigheden. In de 
beschouwde scenario’s varieerde tussen de 0,17% en 2,9%. De 
gemiddelde mortaliteit over alle beschouwde scenario’s bedraagt 0,6%. 
Dit komt redelijk overeen met de eerder (Jonkman, 2004; 2005) 
voorgestelde vuistregel van 1%. 

 
Er is een vergelijking gemaakt met slachtofferinschattingen in een 
eerdere studie door het RIVM (2004), zie tabel 16. Voor alle dijkringen 
zijn de bovengrensschattingen uit de RIVM studie een sterke 
overschatting van het aantal slachtoffers In de slachtofferinschattingen 
in de RIVM studie zijn vereenvoudigde aannames gedaan m.b.t. het 
verloop van de overstroming en evacuatie. In voorliggende studie zijn 
overstromingsverloop en evacuatie meer in detail gemodelleerd. Het 
nauwkeuriger modelleren van overstromingspatroon en evacuatie levert 
dus ‘winst’ op. 
 

 Schattingen RIVM Deze studie (VNK) 

 Ondergrens Bovengrens Ondergrens bovengrens 

7: Noordoostpolder 700 3500 2 -260 1200 

14: Centraal Holland 2500 139500 150 - 5200 6100 

36: Land van Heusden / de 

maaskant 

100 2500 1-40 800 

Tabel 16: vergelijking tussen de slachtofferinschattingen uit de RIVM studie (Klijn et al., 
2004) en de slachtofferaantallen berekend in voorliggende studie 

Compartimentering heeft invloed op het overstromingsverloop en 
daarmee op het aantal slachtoffers. Op grond van de resultaten voor 
dijkring 14 blijkt dat er geen eenduidige uitspraak te doen is over de 
effecten van compartimentering op het aantal slachtoffers.  
• Het effect van lijnelementen (zoals secundaire keringen) op het 

aantal slachtoffers is beperkt. In enkele gevallen kunnen 
lijnelementen het aantal slachtoffers doen toenemen doordat 
waterdiepte en stijgsnelheid toenemen. Het is dus noodzakelijk om 
de effectiviteit van de maatregel compartimentering per geval af te 
wegen.  
 

Ten aanzien van de berekende groepsrisico’s: 
• Op hoofdlijnen bevestigen deze resultaten het beeld uit eerdere 

studies (Jonkman, 2001; RIVM, 2004), namelijk dat op nationaal 
niveau de gesommeerde  groepsrisico’s voor overstromingen van 
dijkringen die van externe veiligheid zullen overschrijden. 

• De groepsrisico curve voor dijkring 36 ligt hoger ligt dan de andere 
curves door de relatief grote kans op een overstroming.  

• De berekende groepsrisico curves hebben een ander verloop dan de 
indicatieve groesprisico curves uit de RIVM studie. Voor alle drie de 
beschouwde dijkringen: 
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o Is de kans op een overstroming (met slachtoffers) groter dan de 
bovengrens schatting voor de kans uit de RIVM studie; 

o Ligt het maximale aantal slachtoffers tussen onder- en 
bovengrenzen uit de RIVM studie.  

 
Ten aanzien van de (toepassing van de) methode voor inschatting van 
het aantal slachtoffers 
Door deze berekeningen is er meer inzicht ontstaan in de toepassing 
van deze methode voor de inschatting van het aantal slachtoffers. De 
belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat:  
• Voor de beschouwde doorbraakscenario’s draagt de zone nabij de 

bres nauwelijks bij aan het aantal slachtoffers. 
• De uitkomsten van het slachtoffermodel zijn gevoelig voor de 

modellering van de invloed stijgsnelheid in het slachtoffermodel. 
Deze invloed op het aantal slachtoffers verschilt per scenario. Nader 
onderzoek naar een beter onderbouwde modellering van 
stijgsnelheid binnen het slachtoffermodel wordt aanbevolen.  

• Het aantal slachtoffers is recht evenredig met het aantal 
aanwezigen in het gebied. Daarom is de modellering van het 
verloop van evacuatie, de beschikbare tijd en het aantal 
achterblijvers van grote invloed op het aantal slachtoffers. 

• De modellering van het overstromingsverloop kan grote invloed 
hebben op het berekend aantal slachtoffers.  
o Doordat een te grove resolutie bij overstromingsmodellering is 

gekozen kunnen hoge dieptes en stijgsnelheden die in 
waterwegen zijn opgetreden worden toegekend aan 
naastgelegen bevolkingsconcentraties. Hierdoor kan voor 
dijkringen 7 en 36 het aantal slachtoffers enigszins zijn 
overschat   

o De keuze van randvoorwaarden heeft invloed op de 
hoeveelheid instromend water, de omvang van het 
overstroomd gebied en daarmee op het aantal slachtoffers 
(dijkring 36). 

7.2 Aanbevelingen 

Op grond van deze studie zijn de volgende aanbevelingen te doen: 
 
1. Het onderzoeken van de mogelijkheden van normering van 

overstromingsrisico’s op grond van de berekende slachtofferrisico’s, 
bv. met het groepsrisico. De hier gepresenteerde resultaten zijn te 
gebruiken om deze normeringsdiscussie te stimuleren.  

 
2. Het onderzoeken van maatregelen om het aantal slachtoffers bij 

een overstroming te beperken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan 
om compartimentering, betere voorspelling van hoogwatersituaties 
en de mogelijkheden voor versnelde evacuatie. De maatregelen 
dienen te vergeleken worden op basis van kosten en reductie van 
schade en risico. 

 
3. Uit een eerste analyse met het beschikbare evacuatie model, blijkt 

dat het in veel gevallen niet mogelijk is de gehele dijkring 
preventief te evacueren. In deze gevallen vallen er naar 
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verwachting veel slachtoffers. Er wordt sterk aanbevolen om de 
informatie uit deze studie en uit (van der Doef en Cappendijk, 
2005) te gebruiken voor de ontwikkeling van rampenbestrijdings- 
en evacuatieplannen. Voor de gevallen waarin geen volledige 
evacuatie mogelijk is dient men alternatieve vluchtplannen te 
maken. Men kan bijvoorbeeld hoge gronden en hoge gebouwen in 
het gebied inrichten als schuilplaats. Hierdoor kan het aantal 
slachtoffers reduceren.  

 
4. Het verbeteren van het model voor inschatting van het aantal 

slachtoffers: 
• Op dit moment wordt onderzocht of het slachtoffermodel kan 

worden verbeterd, met name door gegevens van buitenlandse 
overstromingen toe te voegen.   

• Nader onderzoek naar de invloed stijgsnelheid en gekozen 
drempelwaarde voor toepassing van de functie voor grote 
stijgsnelheden. Specifiek wordt aanbevolen om deze invloeden 
voor meerdere overstromingsscenario’s uit deze studie te 
onderzoeken. Op langere termijn kan de modellering van de 
factor stijgsnelheid in het slachtoffermodel mogelijk aangepast 
worden.  

 
5. De kenmerken van het overstromingsverloop hebben veel invloed 

op de eindresultaten (de berekende slachtofferaantallen). 
Aanbevolen om verdere gevoeligheidsanalyses voor de gebruikte 
overstromingsscenario’s uit VNK uit te voeren. Hierin dienen 
randvoorwaarden en bresgroei te worden gevarieerd om inzicht te 
krijgen op effecten op overstromingsverloop en gevolgen. Met 
name voor dijkring 14 is verdere analyse van meer extreme 
randvoorwaarden en de invloed van secundaire keringen 
noodzakelijk om te komen tot een meer betrouwbare inschatting 
van het aantal slachtoffers. 

 
6. De modellering van het overstromingsverloop in het gebied heeft 

invloed op het aantal slachtoffers (zie de betreffende conclusie). 
Aanbevolen wordt om een meer gedetailleerde ruimtelijke 
modellering van het overstromingsverloop te gebruiken en / of 
watergangen 1D te modelleren. Zo wordt voorkomen dat 
overstromingskenmerken die lokaal zijn opgetreden in watergangen 
worden geprojecteerd op bevolkingskernen.  

 

 
 
 

 55    



 
 
 

Referenties 

Asselman N.E.M., Jonkman S.N., 2003,  
Consequences of floods: the development of a method to estimate the 
loss of life, Delft Cluster report DC1-233-7 
 
Barendregt A., van Noortwijk J. (2004)  
Bepalen beschikbare en benodigde tijd voor evacuatie bij dreigende 
overstromingen, HKV lijn in water, rapport PR742 
 
Frieser B. (2004)  
Probabilistic Evacuation Decision model for River floods in the 
Netherlands, Afstudeerrapport TU Delft. 
 
Jonkman S.N. (2001) Overstromingsrisico’s: een onderzoek naar de 
toepasbaarheid van risicomaten, Afstudeerrapport TU Delft. 
 
Jonkman S.N. (2004)  
Methode voor de bepaling van het aantal slachtoffers ten gevolge van 
een grootschalige overstroming, DWW rapport 2004-042 
 
Jonkman, S.N. (2005)  
Global perspectives of loss of human life caused by floods, Natural 
Hazards, Vol. 34 pp. 151-175 
 
Klijn F., van der Klis H., Stijnen J., de Bruijn K., Kok M. (2004) 
Overstromingsrisico dijkringen in Nederland – betooglijn en 
deskundigen oordeel.  
 
Projectbureau Veiligheid van Nederland in Kaart, Vergouwe R.(2005) 
Overstromingsrisico dijkring 7 
 
Projectbureau Veiligheid van Nederland in Kaart, Melisie E.J. (2005) 
Overstromingsrisico dijkring 14 
 
Projectbureau Veiligheid van Nederland in Kaart, Groot Zwaaftink M. 
(2005), Overstromingsrisico dijkring 36 
 
RIVM (2004)  
Risico’s in bedijkte termen, ISBN 90-6960-110-9 
 
Universiteit Twente (2004)  
Evacuatie van een dijkringgebied bij dreigende overstromingen: de 
Evacuatie calculator (EC), versie 1.0, Achtergronden, modelfilosofie en 
modellering, CE&M research report 2004W-004 / VVR-002 
 
Van der Doef M., Cappendijk P. (2005)  
Modellering van evacuatie: evacuatie curven dijkring 7, 14 en 36, 
DWW / VNK rapport oktober 2005.   
 
Vrijling, J.K., van Gelder, P.H.A.J.M van,  
Societal risk and the concept of risk aversion, In: C.Guedes Soares (ed.), 
Advances in Safety and Reliability, Lissabon, Vol. 1, pp. 45-52, 1997

 
 
 

 56    



 
 
 
Bijlage A: Modellering evacuatie 
 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de analyse van evacuatie. 
Allereerst zijn de verschillende fasen aangegeven die de benodigde tijd 
voor evacuatie bepalen (1) besluitvorming; 2) waarschuwing; 3) 
respons; 4) evacuatie). Voor elk van deze fasen is de verdeling over de 
bevolking aangegeven. Daarbij is ook aangegeven welk deel van de 
bevolking niet gewaarschuwd is of niet reageert. Door vergelijking met 
de beschikbare tijd tot dijkdoorbraak is een schatting te maken van het 
deel van de bevolking dat kan evacueren.   
 

tijd 

% van 
bevolking 

% Niet gewaarschuwd 

% Niet gereageerd 
Waarschuwing 

Respons 

Evacuatie 

Benodigde tijd 

Beschikbare tijd 

100% 

Overstroming 

Evacuatie 
afgerond 

Fractie 
geevacueerden

Voorspelling 
besluitvorming 
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Bijlage B: Mortaliteit per overstromingsscenario voor 

dijkringen 7, 14 en 36 

Dijkring 7     

Scenario Getroffenen Slachtoffers Mortaliteit  

Gemaal Buma (Lemmer), 40103 142 0,0035  

Dijkvak 11, 4475 8 0,0018  

Urkersluis (Urk), 50065 235 0,0047  

Gemaal Buma en Urkersluis, 49292 379 0,0077  

Inlaatduiker Ramspol 5066 11 0,0022  

Dijkvak 2 en dijkvak 11, 49711 834 0,0168  

Dijkvak 6 en dijkvak 11, 49028 1199 0,0245  

Gemaal Buma en inlaatduiker Ramspol, 50278 382 0,0076  

Dijkvak 2, dijkvak 6 en dijkvak 11, 49711 1416 0,0285  

Urkersluis en inlaatduiker Ramspol, 50454 461 0,0091  

Dijkvak 6, 46816 574 0,0123  

Gemaal Buma, Urkersluis en inlaatduiker Ramspol, 53576 630 0,0118  

Gemaal Buma en dijkvak 11, 39190 147 0,0038  

Dijkvak 2, 47465 132 0,0028  

  GEM 0,0098 0,98% 

  MIN 0,0018 0,18% 

  MAX 0,0285 2,85% 

 
 

Dijkring 14 (zonder lijnelementen)     

Scenario Getroffenen Slachtoffers Mortaliteit  

Capelle a/d IJssel: Nijverheidsstraat A 180202 1120 0,0062  

Den Haag Boulevard 111513 218 0,0020  

Uitwateringssluis Scheveningen 178341 336 0,0019  

Katwijk  204103 621 0,0030  

Hoek van Holland 102664 178 0,0017  

Katwijk en Den Haag 297598 947 0,0032  

Den Haag en Ter Heijde 706972 4105 0,0058  

Rotterdam West: Buitensluis 108507 247 0,0023  

Rotterdam Oost: Boerengatsluis 187905 674 0,0036  

Katwijk, Den Haag en Ter Heijde 1014960 6086 0,0060  

  GEM 0,0036 0,36% 

  MIN 0,0017 0,17% 

  MAX 0,0062 0,62% 
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Dijkring 36     

Scenario Getroffenen Slachtoffers Mortaliteit  

Bokhoven_50 3257 22 0,0068 

Boxmeer_250 1182 20 0,0169 

Cuijk_5000 42632 296 0,0069 

Dieden_250 110877 482 0,0043 

Doeveren_50 8602 33 0,0038 

Gewande_775 60401 216 0,0036 

Heusden_50 19159 58 0,0030 

Keent_50 70421 228 0,0032 

Kr plas_5000 150365 710 0,0047 

Lith_250 49392 166 0,0034 

Maaspoort_500 41796 119 0,0028 

Ooijen_250 45867 119 0,0026 

Ravenstein_250 81313 316 0,0039 

  GEM 0,0051 0,51%

  MIN 0,0026 0,26%

  MAX 0,0169 1,69%
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Bijlage C: Dijkring 14: Scenario Capelle a/d IJssel 

Onderstaande figuren geven voor de doorbraak bij Capelle a/d IJssel de 
omvang van het gebied aan waarin grote stijgsnelheden voorkomen. 
Hierbij zijn grenzen voor de stijgsnelheid gekozen van 0.25m/u, 0.50 
m/u, 1.0m/u en 1.5 m/u. 
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Bijlage D: Slachtofferaantallen voor dijkring 36 rekening 

houdend met verschillende randvoorwaarden 

Voor deze dijkring zijn per doorbraaklocatie twee 
overstromingssimulaties gemaakt met twee verschillende 
rivierwaterstanden als randvoorwaarde (zie voor een nadere uitleg van 
deze systematiek het dijkringrapport). In de berekeningen in 
voorliggende studie zijn de hoogste randvoorwaarden gebruikt, omdat 
deze de grootste slachtofferaantallen geven. De volledige resultaten 
voor beide randvoorwaarden zijn gerapporteerd in onderstaande tabel. 
Hieruit blijkt dat de keuze van de randvoorwaarde een relatief beperkte 
invloed op het aantal slachtoffers heeft. In de tabel geeft het nummer 
achter de scenario naam, de herhalingstijd van de beschouwde 
hoogwatergolf op de rivier weer.  
 

Onverwachte overstroming Voorziene overstroming Scenario Aantal 

getroffenen 

Geen evacuatie
Ongeorganiseerde 

evacuatie  

Ongeorganiseerde 

evacuatie  

Georganiseerde

evacuatie  

Bokhoven_10 1155 15 11 1 1 

Bokhoven_50 3257 22 16 2 1 

Boxmeer_100 1117 19 13 1 1 

Boxmeer_250 1182 20 14 1 1 

Cuijk_1250 20950 101 71 7 5 

Cuijk_5000 42632 296 209 21 15 

Dieden_100 94.394 392 277 28 20 

Dieden_250 110.877 482 340 34 24 

Doeveren_100 8976 38 27 3 2 

Doeveren_50 8602 33 23 2 2 

Gewande_1250 63330 241 170 17 12 

Gewande_775 60401 216 152 15 11 

Heusden_100 27873 78 55 6 4 

Heusden_50 19159 58 41 4 3 

Keent_100 87366 324 229 23 16 

Keent_50 70421 228 161 16 11 

Kr plas_10000 178689 800 565 57 40 

Kr plas_5000 150365 710 501 50 36 

Lith_100 44870 118 83 8 6 

Lith_250 49392 166 117 12 8 

Maaspoort_250 36830 99 70 7 5 

Maaspoort_500 41796 119 84 8 6 

Ooijen_100 30930 72 51 5 4 

Ooijen_250 45867 119 84 8 6 

Ravenstein_100 55468 179 126 13 9 

Ravenstein_250 81313 316 223 22 16 

Dubbele doorbraak 

Kr plas_10000_RAV 

234413 1070 755 76 54 
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