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1

INLEIDING

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het “Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium van Waterkeringen”
(BOI). De onderhavige opdracht is onderdeel van het BOI programma. Met het BOI instrumentarium worden
de waterkeringen wettelijk beoordeeld en ontworpen ten aanzien van de waterveiligheidsfunctie. Het BOI
programma is de opvolger en bundeling van het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 en
ontwerpinstrumentarium 2014. Voor het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium 2017 zijn de modellen
Riskeer en Hydra-Ring ontwikkeld. Daarnaast is er het model Hydra-NL wat een samenvoeging is van de
verschillende Hydra modellen zoals gebruikt in het ontwerpinstrumentarium 2014. Elk van deze modellen
moet worden gevoed met databases waarin de hydraulische randvoorwaarden voor dijklocaties bij
verschillende belasting-condities zijn opgenomen.
Deze opdracht is één van de deelprojecten van activiteit 32 van het programma BOI en betreft het
controleren van databases voor de trajecten van de Vecht- en IJsseldelta. Vanwege de aanleg van het
Reevediep zijn er voor dit watersysteem nieuwe databases aangemaakt door HKV.

1.1

Doel

Het doel van deze opdracht was om te controleren of de nieuw opgeleverde databases correct functioneren
in zowel Riskeer als Hydra-NL. De databases dienen voor alle aanwezige locaties een betrouwbaar resultaat
te geven voor de situatie na inwerkingtreding van het Reevediep. Locaties met een onverhoopt
onbetrouwbaar resultaat zijn aangemerkt voor verwijdering.

1.2

Uitgangspunten

Bij het uitvoeren van de studie is gebruik worden gemaakt van de volgende modellen:
•
•
•

Riskeer versie 19.1.1;
Hydra-NL versie 2.7;
ProfielGenerator versie 1.5.6.

1.3

Databases

De te testen databases zijn de databases voor de trajecten van de Vecht-IJssel delta en zijn toegeleverd
door de HKV in opdracht van de opdrachtgever. De toelevering vond plaats op meerdere momenten. In
reactie hierop heeft Arcadis de testen uitgevoerd en drie tussentijdse memo’s met de bevindingen aan de
opdrachtgever en HKV gezonden. Een overzicht van de momenten van levering en de corresponderende
memo’s is gepresenteerd in Tabel 1.
Tabel 1: Overzicht geleverde databases en corresponderende Arcadis memo’s met tussentijdse resultaten

Levering

Databases

8-7-2020

WBI2023_Vechtdelta_206_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52-4_v00_terBeoordeling.sqlite

16-7-2020

WBI2023_Vechtdelta_10-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52a-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_53-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_53-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_9-1_v00_terBeoordeling.sqlite

12-10-2020

WBI2023_Vechtdelta_202_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_7-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_8-4_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_9-2_v00_terBeoordeling.sqlite

19-10-2020

WBI2023_IJsseldelta_10-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-2_v00_terBeoordeling.sqlite

Onze referentie: D10021180:9 - Datum: 18 december 2020

Tussentijdse Arcadis memo

Referentie 1: Arcadis, 27 augustus
2020, “Memo_02 Bevindingen
databases IJssel-Vecht”

Referentie 2: Arcadis, 5 november
2020, “Bevindingen testen databases
IJssel-Vecht”. D10021010:5
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WBI2023_Vechtdelta_225_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_227_v00_terBeoordeling.sqlite
26-10-2020

WBI2023_Vechtdelta_10-2_v03_terBeoordeling.sqlite

27-11-2020

WBI2023_IJsseldelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_GeulVWas_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_IJsselmeer_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_IJsseloog_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_Ketelpolder_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_Vogeleiland_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_Kampereiland_v00_terBeoordeling.sqlite

Onze referentie: D10021180:9 - Datum: 18 december 2020

Referentie 3: Arcadis, 16 december
2020, “Bevindingen testen databases
IJssel-Vecht - Speciale databases
(levering #03)”. D10021010:2
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2

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

2.1

Algemene controle databases

De volgende algemene controles zijn uitgevoerd op de databases:
•
•
•

Controle ligging nieuwe locaties (onderlinge afstand, ligging ten opzichte van waterkering);
Controle of naamgeving locaties voldoet aan gestelde eisen;
Controle of de modelonzekerheden correct in de databases zijn opgenomen.

2.2

Berekeningen

Om te kunnen beoordelen of de databases een betrouwbaar resultaat geven worden alle locaties
doorgerekend met Hydra-NL en met Riskeer. De berekeningen die hiervoor zijn uitgevoerd zijn:
•
•
•

Berekening van waterstand bij een terugkeertijd van 1/10.000 jaar;
Berekening van golfhoogte bij een terugkeertijd van 1/10.000 jaar;
Berekening hydraulisch belastingniveau (HBN) bij een terugkeertijd van 1/10.000 jaar.

Daarnaast is met Hydra-NL en Riskeer bepaald:
• Decimeringshoogten voor de waterstand berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10.000 jaar (laag) en
1/10.000 en 1/100.000 jaar (hoog);
• Decimeringshoogten voor de golfhoogte berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10.000 jaar (laag) en
1/10.000 en 1/100.000 jaar (hoog);
Bovenstaande berekeningen worden uitgevoerd voor iedere locatie in de database en worden uitgevoerd
door modelonzekerheden mee te nemen. De HBN berekeningen worden uitgevoerd met standaard profielen
(1 op 3, gras bekleding, oriëntatie normaal op de kering).
Op basis van de bovenstaande berekeningen zijn de volgende vergelijkingen gemaakt:
• Verloop van de waterstand langs de kering;
• Verloop van de golfhoogte langs de kering;
• Verloop van het HBN langs de kering;
• Verloop van de decimeringshoogte (hoog en laag) van de waterstand langs de kering;
• Verloop van de decimeringshoogte (hoog en laag) van de golfhoogte langs de kering;
• Verschil tussen Hydra-NL en Riskeer in de waterstand;
• Verschil tussen Hydra-NL en Riskeer in de golfhoogte;
Op basis van deze analyses zijn de resultaten van de locaties worden aangemerkt als betrouwbaar of
onbetrouwbaar. De onbetrouwbaar gemerkte locaties zijn aangemerkt voor verdere analyse.
In een aantal speciale databases was geen golfhoogte beschikbaar. Als gevolg hiervan is voor deze
databases de golfhoogte niet berekend. Vanwege het ontbreken van een eenduidige relatie tussen
uitvoerlocaties en een bijbehorende kering, zijn voor de speciale databases ook geen berekeningen van het
HBN gemaakt. Tot slot zijn de speciale databases ook niet doorgerekend met Riskeer vanwege het
ontbreken van de benodigde HLCD en config invoerfiles.

Onze referentie: D10021180:9 - Datum: 18 december 2020
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3

RESULTATEN

In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de databases waarvoor onregelmatigheden of
anderszins opvallende zaken zijn gerapporteerd. De lengte van de lijst kan, onterecht, de indruk wekken dat
de kwaliteit van de databases over het algemeen te wensen overliet. Dit is niet het geval, veelal was sprake
van kleine onregelmatigheden of het noemen van opvallende zaken die bij analyse correct bleken.

3.1

Algemene controles

Bij de algemene controles zijn bij de volgende databases onregelmatigheden of anderszins opvallende
zaken gerapporteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WBI2023_IJsseldelta_9-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52a-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_8-4_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-2_v03_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_10-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite

3.2

Berekeningen waterstand

Bij de analyse van het verloop van de waterstand langs de kering zijn bij de volgende databases
onregelmatigheden of opvallende resultaten gevonden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WBI2023_IJsseldelta_9-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52a-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_53-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_8-4_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-2_v03_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_10-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_225_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite

3.3

Berekeningen golfhoogte

Bij de analyse van het verloop van de golfhoogte langs de kering zijn bij de volgende databases
onregelmatigheden of opvallende resultaten gevonden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WBI2023_IJsseldelta_9-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_7-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_9-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-2_v03_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_10-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_225_v00_terBeoordeling.sqlite

3.4

Berekeningen HBN

Bij de analyse van het verloop van het HBN langs de kering zijn bij de volgende databases
onregelmatigheden of opvallende resultaten gevonden:
•

WBI2023_IJsseldelta_9-1_v00_terBeoordeling.sqlite

Onze referentie: D10021180:9 - Datum: 18 december 2020
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

WBI2023_Vechtdelta_10-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52a-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_52-4_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_53-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_9-2_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_10-2_v03_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_10-3_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_IJsseldelta_11-1_v00_terBeoordeling.sqlite
WBI2023_Vechtdelta_225_v00_terBeoordeling.sqlite
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4

CONCLUSIES EN EINDOPLEVERING

4.1

Conclusies

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en de gedane analyses kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
•
•
•
•
•

In een aantal databases was een aantal locaties niet logisch geplaatst ten opzichte van de kering of de
volgorde van punten onlogisch.
Voor een aantal databases zijn grote verschillen tussen de resultaten voor de waterstand in Hydra-NL en
Riskeer gevonden. Dit bleek vooral bij de lagere waterstanden/korte terugkeertijden op te treden.
Voor een aantal databases zijn grote verschillen tussen de resultaten voor het HBN in Hydra-NL en
Riskeer gevonden. Dit was veelal gerelateerd aan verschillen in de resultaten voor de waterstand.
Voor een aantal databases is de berekening van de golfhoogte mislukt in Riskeer.
Op een aantal locaties nam de golfhoogte sterk af. Dit lijkt samen te hangen met droogval, maar dit is niet
in detail uitgezocht binnen deze opdracht.

4.2

Eindoplevering

De activiteiten voor het project “Controle databases Vecht en IJsseldelta BOI2020” (zaaknummer 31159394)
zijn afgerond. Ter afronding worden de volgende zaken aan de opdrachtgever overgedragen:
1. Een eindrapport;
Dit document is het eindrapport. De drie eerder toegeleverde memo’s (Referentie 1, Referentie 2 en
Referentie 3) zijn als Bijlage A, Bijlage B resp. Bijlage C toegevoegd aan dit document.
2. De berekende resultaten;
De rekenresultaten en de analyses zijn reeds per email in de vorm van een .zip bestand (“Eindoplevering
zaaknummer 31159394.zip”) opgeleverd. Hierin bevinden zich de rekenresultaten van Hydra-NL (in .csv
formaat), de berekeningen en rekenresultaten van Riskeer (in .sqlite formaat). Daarnaast zijn de
uitgevoerde analyses voor de verschillende tussentijdse leveringen (in mappen aangeduid met de naam
“batch01” tot en met “batch03”) bijgevoegd in de vorm van spreadsheet bestanden en figuren. In deze
spreadsheets is een overzicht van de rekenresultaten, de decimeringshoogtes en de overage uitgevoerde
analyses gepresenteerd. Tot slot zijn voor de laatste twee tussentijdse leveringen (“batch02” en
“batch03”) ook losse figuren van de rekenresultaten geleverd. Voor de eerste levering zijn deze in de
spreadsheet opgenomen.
3. De werkmappen met de uitgevoerde berekeningen.
Deze worden (in verband met de totale omvang) op een externe harde schijf gekopieerd en nagezonden.
In verband met de beperkingen rond de coronacrisis is hierbij enige vertraging opgetreden. Ze worden op
het eerst mogelijke moment alsnog geleverd. We hopen op uw begrip hiervoor.
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ONDERWERP

OUR REFERENCE

Bevindingen testen databases IJssel-Vecht
DATUM

27 augustus 2020
VAN

Peter van den Bosch
AAN

Roy Daggenvoorde (HKV)

Algemeen
Bij het inladen van de databases in Riskeer verschijnt de melding:
“De tabel 'ScenarioInformation' in het HLCD bestand is niet aanwezig. Er worden standaardwaarden conform
WBI2017 gebruikt voor de HLCD bestandsinformatie.”

Traject 9-1
Nummering locaties

De locaties 009-01_255_OV_km0058 en 009-01_256_OV_km0058 hebben dezelfde coördinaten. De locaties zijn bedoeld
voor de boven- en onderrand van de landtong. De nummering is niet logisch.

Sprong in waterstand
Tussen de locaties 009-01_210_OV_km0054 en 009-01_211_OV_km0054 treedt een verlaging van de waterstand op met
20 cm. Stuw??

Arcadis Nederland B.V. , Lübeckplein 34, 8017 JS Zwolle

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

www.arcadis.com

Berekening golfhoogte
Riskeer kan voor acht locaties geen golfhoogte (1/10000 jaar) bepalen (berekening mislukt). De golfhoogte in Hydra-NL is in
alle gevallen 0 m.

Berekening hydraulisch belastingniveau
Riskeer kan voor de locatie 009-01_048_OV_km0039 geen hydraulisch belastingniveau bepalen.
Van locatie 009-01_001_OV_km0052 tot en met locatie 009-01_188_OV_km0052 zijn de verschillen tussen
Hydra-NL en Riskeer kleiner dan 0.10 m. Voor de locaties 009-01_189_OV_km0052 tot en met 00901_376_OV_km0052 liggen de verschillen rond de 0.20 m.

Traject 10-1
Afstand tussen locaties

De locaties 010-01_023_ZW_km0001, 010-01_024_ZW_km0001, 010-01_025_ZW_km0001 en 010-01_026_ZW_km0001
missen. Tussen de locaties 010-01_022_ZW_km0001 en 010-01_027_ZW_km0001 is een gap van 455 m.

Berekening golfhoogte
Riskeer kan voor drie locaties geen golfhoogte (1/10000 jaar) bepalen (berekening mislukt). De golfhoogte in Hydra-NL is in
alle gevallen 0 m.

Berekening hydraulisch belastingniveau
Een aantal locaties (010-01_164_ZW_km0017 tot en met 010-01_1175_ZW_km0017) geven verschillen van orde 0.25 m
tussen resultaat Hydra-NL en Riskeer.

Our reference:

- Date: 13 August 2020
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Traject 52a-1
Afstand tussen locaties

Afstand tussen de opeenvolgende locaties 52a-01_072_IJ_km0968 en 52a-01_074_IJ_km0968 is 221 m. Locatie 52a01_073_IJ_km0968 is niet aanwezig.

Sprong in waterstand
Tussen de locaties 52a-01_100_IJ_km0971 (IJssel) en 52a-01_102_IJ_km0971 (nevengeul) stijgt de waterstand 10 cm
(Riskeer, Hydra-NL 7 cm). Het betreft hier de aansluiting van de nevengeul aan de IJssel bij Veessen.

Verschil Hydra-NL en Riskeer
Bij de locaties 52a-01_145_IJ_km0966 en 52a-01_146_IJ_km0966 is er een verschil van 10 cm in de berekende
waterstand (1/10000 jaar) tussen Hydra-NL en Riskeer. De berekende waterstanden voor 1/1000 jaar zijn wel
vrijwel gelijk.

Berekening hydraulisch belastingniveau
Riskeer kan geen hydraulisch belastingniveau bepalen voor locatie 52a-01_078_IJ_km0969.

Traject 52-4
Berekening hydraulisch belastingniveau
Riskeer kan geen hydraulisch belastingniveau bepalen voor locatie 052-04_002_IJ_km0972.

Traject 53-2
Berekening hydraulisch belastingniveau
Voor de locaties in het tweede deel van het traject treden soms aanzienlijke verschillen op in de resultaten van
Hydra-NL en Riskeer voor het hydraulisch belastingniveau.

Our reference:

- Date: 13 August 2020
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Traject 53-2 Verschillen Hydra-NL en Riskeer
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Traject 53-3
Sprong in waterstand
Tussen de locaties 053-03_109_OV_km0045 en 053-03_110_OV_km0045 (bij Dalfsen) daalt de waterstand 20
cm zowel volgens Hydra-NL als Riskeer (stuw??)
Tussen de locaties 053-03_184_OV_km0052 en 053-03_185_OV_km0052 daalt de waterstand 13 cm (Riskeer
en Hydra-NL).

Our reference:

- Date: 13 August 2020
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1 INLEIDING
Strekking
Deze memo beschrijft de bevindingen van het testen van de volgende databases (Figuur 1):
• 7-1
• 8-4
• 9-2
• 10-2
• 10-3
• 11-1
• 11-2
• 202
• 225
• 227

Figuur 1
In een eerdere memo (Referentie 1), zijn de bevindingen van databases 206, 52-4, 10-1, 52-3, 52a-1, 53-2, 53-3
en 9-1 beschreven.

Uitgangspunten
De volgende algemene controles zijn uitgevoerd op de databases:
1. Controle ligging nieuwe locaties (onderlinge afstand, ligging ten opzichte van waterkering);
2. Controle of naamgeving locaties voldoet aan gestelde eisen;
3. Controle of de modelonzekerheden correct in de databases zijn opgenomen.
De volgende berekeningen zijn uitgevoerd met Hydra-NL en met Riskeer en met inachtneming van
modelonzekerheden:
4. Berekening van waterstand bij een terugkeertijd van 1/10000 jaar;
5. Berekening van golfhoogte bij een terugkeertijd van 1/10000 jaar;
6. Berekening hydraulisch belastingniveau (HBN) bij een terugkeertijd van 1/10000 jaar met standaard profielen
(1 op 3) en een oriëntatie loodrecht op de kering.
7. Decimeringshoogten voor de waterstand berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10000 jaar (laag) en
1/10000 en 1/100000 jaar (hoog);
8. Decimeringshoogten voor de golfhoogte berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10000 jaar (laag) en
1/10000 en 1/100000 jaar (hoog);
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Er is gerekend met de volgende software:
• Hydra-NL versie 2.7.1;
• Riskeer versie 19.1.1;
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2 BEVINDINGEN
2.1 Algemene bevindingen
Voor een aantal locaties, was de berekening van de marginale statistiek in Riskeer in eerste instantie niet
succesvol, maar in tweede instantie wel.
• Dit gebeurde gemiddeld minder dan een maal per database.
• Het gebeurde vaker bij grotere terugkeerperiodes dan bij kleinere.
• Het gebeurde vaker bij de berekening van de golfhoogte dan de waterstand.
Een oorzaak is nog niet gevonden.

2.2 Traject 7-1
Berekening golfhoogte
Rond locatie 007-01_049_ZM_km0005 treedt een sprong op in de waterstand in zowel de Hydra-NL als de
Riskeer resultaten (Figuur 2). Op basis van een vluchtige visuele inspectie van de locatie (Figuur 3) is niet
duidelijk waar dit door veroorzaakt wordt.

Figuur 2

Our reference: D10018590:17 - Date: 5 November 202013 August 2020
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Figuur 3

2.3 Traject 8-4
Beschikbare locaties
De uitvoerlocaties houden halverwege het Ketelmeer op, terwijl het normtraject doorloopt tot de Ketelbrug (Figuur
4). Dit is, zoals besproken met HKV en RWS, een logisch gevolg van de ligging van het SWAN grid en de daarbij
behorende overgang in systematiek voor het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden. De vraag werpt zich
op in hoeverre de berekende golfcondities bruikbaar zijn.

Figuur 4
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Berekening waterstand
Rond locatie 008-04_029_VM_km0001 treedt een sprong op in de waterstand in zowel de Hydra-NL als de
Riskeer resultaten (Figuur 5). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de Roggebotsluis of
de toekomstige brug (2022) ter plaatse.
Opvallend is ook het verschil tussen Hydra-NL en Riskeer in de berekende waterstanden voor de
Roggebotsluislocatie voor de kortere terugkeerperiodes. Dit leidt tot een opvallend verschillend verloop van de
lage decimeringshoogte tussen Hydra-NL en Riskeer (Figuur 6). De absolute verschillen zijn beperkt, maar de
trends lopen niet gelijk op.

Figuur 5
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Figuur 6

2.4 Traject 9-2
Berekening golfhoogte
Een aantal locaties valt droog:
• 009-02_048_ZM_km0002 bij terugkeerperiode 1000 jaar, maar niet bij 10000 en 100000 jaar
• 009-02_049_ZM_km0002 bij terugkeerperiode 1000 en 10000 jaar, maar niet bij 100000 jaar
• 009-02_050_ZM_km0002 bij terugkeerperiode 1000 jaar, maar niet bij 10000 en 100000 jaar
Op deze locaties is de Hydra-NL waterstand in omliggende locaties lager dan het bedlevel in de HRD. De
waterstanden in Riskeer zijn hoger dan het bedlevel en daar vallen deze locaties niet droog in die berekeningen,
met uitzondering van locatie 009-02_049_ZM_km0002 die in Riskeer ook een waarde 0,0 geeft.

Berekening HBN
Het verschil in het hydraulisch belastingniveau volgens Hydra-NL en Riskeer, loopt in een deel van het domein op
tot waarden rond de 0,5 m. Dit treedt grofweg op tussen locatie 009-02_037_ZM_km0001 en 00902_047_ZM_km0002 (rond km 4 tot 6 in Figuur 7).
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Figuur 7

2.5 Traject 10-2
Beschikbare locaties
De afstand met omliggende locaties is groter dan 300 m bij locaties 010-02_021_VE_km0000 (Figuur 8), 01002_029_VE_km0001 (Figuur 9), 010-02_035_GO_km0004, 010-02_079_GD_km0001 (Figuur 10) en 01002_083_GD_km0001 (Figuur 11).

Figuur 8
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Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Berekening waterstand
De trend in de hoge decimeringshoogte in Hydra-NL (Figuur 12) wijkt af van die voor Riskeer doordat de
berekende waterstanden voor de langste terugkeerperiode een stuk groter zijn (Figuur 13).
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Figuur 12

Figuur 13
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Berekening golfhoogte
Voor locatie 010-02_002_ZW_km0019 kan in zowel Hydra-NL als Riskeer geen golfhoogte berekend worden voor
alle terugkeerperiodes. Op locatie 010-02_079_GD_km0001 kan alleen bij de kortere terugkeerperiodes (1000 en
10000 jaar) geen golfhoogte berekend worden in zowel Hydra-NL als Riskeer.

Berekening HBN
Het verschil in het berekende HBN tussen Hydra-NL en Riskeer is consistent vrij groot over het hele traject
(Figuur 14). De trends in de berekende HBN zijn vergelijkbaar, maar het onderlinge verschil is significant.

Figuur 14

2.6 Traject 10-3
Beschikbare locaties
De ligging van locatie 010-03_002_IJ_km0980 ligt niet logisch tussen 010-03_001_IJ_km0980 en 01003_003_IJ_km0980 (Figuur 15).
Locatie 010-03_046_IJ_km0985 (Figuur 16), 010-03_078_IJ_km0989 (Figuur 17) en 010-03_098_IJ_km0991
(Figuur 18) liggen verder van de kering dan de omliggende locaties.
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Figuur 15

Figuur 16

Figuur 17

Figuur 18
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Berekening waterstand
De waterstanden in Riskeer voor een terugkeerperiode van 10000 jaar tonen een opvallend verloop bij locaties
010-03_086_IJ_km0991, 010-03_096_IJ_km0991 en 010-03_104_IJ_km0992 (tussen km 8 en 11 in Figuur 19).
Dit verloop is in mindere mate ook zichtbaar bij een terugkeerperiode van 100000 jaar, maar niet bij 1000 jaar.
Het is ook niet zichtbaar in de Hydra-NL resultaten.
De verschillen tussen Hydra-NL en Riskeer in de berekende waterstanden vanaf ongeveer locatie 01003_074_IJ_km0988 zijn significant (Figuur 20). Mogelijk heeft dit te maken met de ligging van de ingang van het
Reevediep.
Als gevolg van deze verspringingen, verspringt de decimeringshoogte in Riskeer ook sterk (Figuur 21).

Figuur 19
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Figuur 20

Figuur 21
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Berekening golfhoogte
Op een aantal locaties neemt de berekende golfhoogte sterk af (Figuur 22). Dit is zichtbaar voor alle berekende
terugkeerperiodes en zowel in Hydra-NL als Riskeer.

Figuur 22
Er is een opvallend verschil tussen Hydra-NL en Riskeer in de berekende golfhoogte op locaties 01003_067_IJ_km0987 (rond km 6,5 in Figuur 20), 010-03_079_IJ_km0990 en 010-03_080_IJ_km0990 (rond km 8
in Figuur 20).

Berekening HBN
De sprongen in de waterstand en de golfhoogtes, leiden tot sprongen in de berekende HBN in zowel Hydra-NL
als Riskeer (Figuur 23).
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Figuur 23
Er zijn flinke verschillen in de berekende waterstanden en HBN (Figuur 20). Opvallend is dat de trends wel
overeenkomen (zie bovenstaand), maar dat tussen de gevonden waarden significante verschillen optreden. Ook
op de locaties waar de berekende waterstanden en golfhoogtes in Hydra-NL en Riskeer goed overeenkomen
(tussen km 0 en 6,5 in Figuur 20 en Figuur 23) is een significant verschil in het berekende HBN waarneembaar.

2.7 Traject 11-1
Beschikbare locaties
Nabij een aantal kunstwerken (fly-over) liggen de locaties verder van de kering. Waarschijnlijk is dit een gevolg
van het onderliggende hoogtemodel. Rond locatie 011-01_169_RD_km0001 liggen de locaties onlogische
gepositioneerd (Figuur 24). Waarschijnlijk is dit een gevolg van de aanwezigheid van de fly over.
Locatie 011-01_201_RD_km0005 ligt niet logisch ten opzichte van zijn omringende locaties (Figuur 25).

Figuur 24
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Figuur 25

Berekening waterstand
In de met Riskeer berekende waterstanden zijn plotselinge toenames zichtbaar bij uitvoerlocatie 01101_151_RD_km0000 (rond 15 km in Figuur 26). Dit is zichtbaar bij de grotere terugkeerperiodes, maar niet in de
resultaten van Hydra-NL. Deze locatie ligt bij de ingang van het Reevediep. Vergelijkbare afwijkingen werden ook
gevonden in traject 10-3.
Omdat deze afwijkingen niet optreden bij de kleinere terugkeerperiode wijkt de lage decimeringshoogte daar flink
af van de hoge (Figuur 27).

Figuur 26
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Figuur 27

Berekening golfhoogte
Locatie 011-01_151_RD_km0000 geeft geen waarde voor de golfhoogte in Hydra-NL en Riskeer bij alle
terugkeerperiodes omdat deze droog valt.

Berekening HBN
Het verschil in HBN tussen Riskeer en Hydra-NL is groot tussen locaties 011-01_051_IJ_km0980 en 01101_069_IJ_km0982 (rond km 5 -7 in Figuur 28) en tussen locaties 011-01_093_IJ_km0984 en 01101_151_RD_km0000 (rond km 9 – 15 in Figuur 28). Opvallend is dat beide gebieden net bovenstrooms van een
(nieuwe) nevengeul liggen (Vreugenrijkerwaard resp. Reevediep).
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Figuur 28

2.8 Traject 11-2
Beschikbare locaties
Een flink aantal locaties ligt onlogisch gepositioneerd (minder dan 50 m, verder weg dan 300 m of ruimtelijk
onlogische volgorde) ten opzichte van de omliggende locaties:
• Locatie 011-02_018_IJ_km0993 (Figuur 29);
• Locatie 011-02_029_IJ_km0994 (Figuur 30);
• Locatie 011-02_047_IJ_km0996 (Figuur 31);
• Locaties 011-02_079_IJ_km0998 en 011-02_080_IJ_km0998 (Figuur 32).
• Locatie 011-02_089_IJ_km1000 (Figuur 33).
• Locaties 011-02_161_DM_km0003 tot en met 011-02_165_DM_km0003 (Figuur 34).
• Locaties 011-02_180_DM_km0001 en 011-02_181_DM_km0001 (Figuur 35).
• Locaties 011-02_192_RD_km0007 en 011-02_193_RD_km0007 (Figuur 36).
• Locaties 011-02_229_RD_km0003 (Figuur 37)
Daarnaast heeft een aantal locaties dezelfde coördinaten:
• Locaties 011-02_077_IJ_km0998 en 011-02_078_IJ_km0998;
• Locaties 011-02_145_VM_km0002 en 011-02_146_VM_km0002;
• Locaties 011-02_197_RD_km0006 en 011-02_198_RD_km0006;
• Locaties 011-02_233_RD_km0003 en 011-02_234_RD_km0002;
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Figuur 29

Figuur 30

Figuur 31
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Figuur 32

Figuur 33

Figuur 34
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Figuur 35

Figuur 36

Figuur 37

Berekening waterstand
Voor lage terugkeerperiodes is een significant verschil zichtbaar tussen de resultaten in Hydra-NL en Riskeer
(Figuur 38, Figuur 39).
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Figuur 38

Figuur 39

Berekening golfhoogte
Een aantal locaties valt droog:
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•
•
•

011-02_031_IJ_km0994 in zowel Hydra-NL als Riskeer bij alle berekende terugkeerperiodes;
011-02_043_IJ_km0995 alleen in Hydra-NL bij terugkeerperiode 1000 jaar;
011-02_160_DM_km0003 in zowel Hydra-NL als Riskeer bij terugkeerperiode 1000 jaar.

Er is een flink verschil tussen Hydra-NL en Riskeer bij locaties 011-02_042_IJ_km0995 en 01102_043_IJ_km0995 (rond 5 km in Figuur 39) en locatie 011-02_160_DM_km0003 (rond km 16 in Figuur 39).

2.9 Traject 202
Geen bijzonderheden

2.10 Traject 225
Berekening waterstand
Voor lage terugkeerperiodes is een significant verschil zichtbaar tussen de resultaten in Hydra-NL en Riskeer
(Figuur 40, Figuur 41).

Figuur 40
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Figuur 41

Berekening golfhoogte
De berekende golfhoogte met Hydra-NL en Riskeer op locatie vk0225_006_IJ_km0996, wijkt sterk af (rond 0,5
km in Figuur 41).

Berekening HBN
Het berekend HBN met Hydra-NL en Riskeer rond locatie vk0225_006_IJ_km0996, wijkt sterk af (rond 0,5 km in
Figuur 41). Er is ook een verschil van rond de 20 cm waarneembaar tussen locaties vk0225_046_IJ_km1000 en
vk0225_057_IJ_km1001 (rond 4,5 tot 5,5 km in Figuur 41). Echter, de trends in het berekende HBN vertonen
vergelijkbare patronen (Figuur 42).
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Figuur 42

2.11 Traject 227
Geen bijzonderheden
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1 INLEIDING
Strekking
Deze memo beschrijft de bevindingen van het testen van de volgende speciale databases voor de IJssel- en
Vechtdelta:
• WBI2023_IJsseldelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_IJsseldelta_GeulVWas_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_IJsseldelta_IJsselmeer_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_IJsseldelta_IJsseloog_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_IJsseldelta_Ketelpolder_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_Vechtdelta_as_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_Vechtdelta_Kampereiland_v00_terBeoordeling.sqlite
• WBI2023_Vechtdelta_Vogeleiland_v00_terBeoordeling.sqlite
In een eerdere memo (Referentie 1), zijn de bevindingen van databases 206, 52-4, 10-1, 52-3, 52a-1, 53-2, 53-3
en 9-1 beschreven en in een andere eerdere memo (Referentie 2) die van databases 7-1, 8-4, 9-2, 10-2, 10-3,
11-1, 11-2, 202, 225, 227.

Uitgangspunten
Omdat het speciale databases betreft, is een andere testprocedure doorlopen dan voor de eerdere databases.
• De oranje databases bevatten geen golfgegevens en daardoor kan niet voor alle databases de marginale
statistiek van de significante golfhoogte worden bepaald. Voor de databases die wel golfgegevens bevatten is
dit wel gedaan;
• Omdat de locaties over het algemeen niet direct aan een nabijgelegen kering zijn te koppelen, is het HBN niet
berekend.
De volgende algemene controles zijn uitgevoerd op de databases:
1. Controle ligging nieuwe locaties (onderlinge afstand, steekproefsgewijs de volgorde);
2. Controle of naamgeving locaties voldoet aan gestelde eisen;
3. Controle of de modelonzekerheden correct in de databases zijn opgenomen.
De volgende berekeningen zijn uitgevoerd met Hydra-NL en met inachtneming van modelonzekerheden:
4. Berekening van waterstand bij een terugkeertijd van 1/10000 jaar;
5. Indien mogelijk: Berekening van golfhoogte bij een terugkeertijd van 1/10000 jaar;
6. Decimeringshoogten voor de waterstand berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10000 jaar (laag) en
1/10000 en 1/100000 jaar (hoog);
7. Indien mogelijk: Decimeringshoogten voor de golfhoogte berekend voor de frequenties 1/1000 – 1/10000 jaar
(laag) en 1/10000 en 1/100000 jaar (hoog).
Er is gerekend met de volgende software:
• Hydra-NL versie 2.7.1
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2 BEVINDINGEN
2.1 Algemene bevindingen
Geen bijzonderheden.

2.2 WBI2023_IJsseldelta_as
Beschikbare locaties
Op een aantal waterwegen in deze database hebben de uitvoerlocaties een opvallend soort ritme in de
onderlinge afstand. Dit wordt gekenmerkt door een onderlinge afstand van ongeveer 120 m, gevolgd door een
onderlinge afstand van 80 m. Een voorbeeld is gegeven in Figuur 1.

Figuur 1
Locatie RD_0023_km0002 en RD_0023_km0003 hebben dezelfde coordinaten.
Locatie RD_0011_km0002 ligt erg dicht bij locatie IJ_0346_km09900 (Figuur 2).
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Figuur 2

Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 3). Sprongsgewijze verplaatsingen (van de ene naar een andere waterweg) zijn ter
referentie door middel van rode markeringen aangeduid.

Figuur 3

2.3 WBI2023_IJsseldelta_GeulVWas
Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 4).
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Figuur 4

2.4 WBI2023_IJsseldelta_IJsselmeer
Beschikbare locaties
Er is een aantal locaties met dezelfde coördinaten. Gezien de grotendeels overeenkomstige naamgeving lijkt dit
intentioneel.

Berekening waterstand
Vanwege de onregelmatige onderlinge afstand tussen de punten, is de interpretatie van het verloop van de
waterstand lastig. Ter illustratie is de waterstand als functie van de cumulatieve afstand tussen de punten in de
onderstaande figuur gepresenteerd (Figuur 5). De waardes van de waterstand lijken op het eerste zicht
betrouwbaar.
Waarom in deze database geen golfinformatie is opgenomen is onduidelijk. Dat lijkt een belangrijke variabele op
deze locaties te zijn. Mogelijk heeft het met het specifieke doel van deze speciale database te maken.
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Figuur 5

2.5 WBI2023_IJsseldelta_IJsseloog
Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 6).
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Figuur 6

Berekening golfhoogte
Geen bijzonderheden (Figuur 7).

Figuur 7

2.6 WBI2023_IJsseldelta_Ketelpolder
Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 8). Sprongsgewijze verplaatsingen (van de ene naar een andere waterweg) zijn ter
referentie door middel van rode markeringen aangeduid.
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Figuur 8

Berekening golfhoogte
Geen bijzonderheden (Figuur 9). Sprongsgewijze verplaatsingen (van de ene naar een andere waterweg) zijn ter
referentie door middel van rode markeringen aangeduid.

Figuur 9
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2.7 WBI2023_Vechtdelta_as
Beschikbare locaties
Locaties GO_0041_km0004 en GO_0042_km0004 hebben dezelfde coördinaten. Datzelfde geldt voor locaties
GD_0042_km0005 en GD_0043_km0005 en locaties GD_0050_km0005 en GD_0051_km0005.
In algemene zin, lijken de punten hier en daar een wat grillig verloop te hebben ten opzichte van de oevers. Ter
voorbeeld is dit rondom locatie GO_0019_km0001 gepresenteerd (Figuur 10).

Figuur 10
Locatie OV_0279_km0060 ligt erg dicht bij locatie ZW_0066_km0006 (Figuur 11).

Figuur 11
Locatie GO_0076_km0007 ligt erg dicht bij locatie GO_0077_km0007 en GO_0078_km0007 ligt erg dicht bij
GO_0079_km0007 (Figuur 12).
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Figuur 12
Locatie VE_0003_km0001 ligt tussen locaties VE_0001_km0001 en VE_0002_km0001 (Figuur 13).

Figuur 13
Locatie GO_0047_km0004 ligt erg dicht bij locatie GO_0048_km0004 (Figuur 14).

Figuur 14

Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 15). Sprongsgewijze verplaatsingen (van de ene naar een andere waterweg) zijn
ter referentie door middel van rode markeringen aangeduid.
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Figuur 15

2.8 WBI2023_Vechtdelta_Kampereiland
Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 16).
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Figuur 16

Berekening golfhoogte
Geen bijzonderheden (Figuur 17).

Figuur 17
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2.9 WBI2023_Vechtdelta_Vogeleiland
Berekening waterstand
Geen bijzonderheden (Figuur 18).

Figuur 18
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Berekening golfhoogte
Geen bijzonderheden (Figuur 19).

Figuur 19
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