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Samenvatting
In opdracht van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) is, specifiek voor de
Hollandsche IJssel, gevraagd om een waterstaatkundig modelinstrumentarium op te zetten voor
het uitvoeren van waterveiligheidsberekeningen. Daarmee kunnen voor verschillende toekomstscenario’s indicaties worden gegeven voor te verwachten waterstanden en kruinhoogten. Gegeven
de grote gelijkenis met en de gewenste aansluiting bij het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI2023) zijn de uitgangspunten voor het instrumentarium afgestemd met beide
programma’s, zodat de uitkomsten toepasbaar zijn in zowel KP ZSS als in BOI2023.
In het project is de genoemde modelketen opgezet en met succes toegepast. Daartoe is eerst een
ééndimensionaal hydraulisch model gekoppeld aan een script dat zorg draagt voor het gedrag van
de verschillende kunstwerken in de Rijn-Maasmonding. Vervolgens is daarmee een groot aantal
belastingcombinaties doorgerekend, waarin de toestand van de kunstwerken, de zeewaterstand, de
afvoer en de wind zijn gevarieerd.
De resulterende waterstanden uit alle belastingcombinaties zijn gecontroleerd op basis van een
groot aantal figuren, waarin naar de resultaten voor individuele locaties is gekeken, maar ook naar
de samenhang tussen opeenvolgende locaties. Vervolgens zijn de waterstanden gecombineerd met
golfcondities en verzameld in databases fysica die geschikt zijn voor gebruik in de probabilistische
modellen Hydra-NL en Riskeer. In totaal zijn voor beide zijden van de Hollandsche IJssel
(normtrajecten 14-1 en 15-3) databases gemaakt voor vijf verschillende zeespiegelstijgingen (0,08
m; 0,5 m; 1 m; 2 m en 3 m t.o.v. 1995). Naast de aanpassing van de waterstanden en de
golfcondities, zijn ten opzichte van het verleden ook wijzigingen doorgevoerd aan de
modelonzekerheden.
Deze databases zijn gecontroleerd en getest in Hydra-NL. Daartoe zijn onder andere diverse
gevoeligheidsberekeningen gemaakt voor de waterstand, de significante golfhoogte en het
hydraulische belastingniveau, waarin de zeespiegelstijging, de modelonzekerheden en de faalkans
van de Hollandsche IJsselkering zijn gevarieerd. Op basis van de uitgevoerde controles, de
bestudering van de uitkomsten van de hydraulische berekeningen en ook de controles met
betrekking tot de uitkomsten van de resulterende databases bij gebruik in Hydra-NL concluderen
we dat de gevraagde modellentrein geschikt is voor toepassing binnen KP ZSS en BOI.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) dient een waterstaatkundig modelinstrumentarium voor waterveiligheidsberekeningen te worden opgezet. Met dit instrumentarium wordt
in spoor 2 van dit programma onderzocht wat de rek is van de “Huidige voorkeurstrategie van het
Deltaprogramma”. In spoor 4 wordt onderzocht wat de adaptatiepaden zijn indien de rek uit de
huidige waterveiligheidsstrategie is. Het is mogelijk dat met het modelinstrumentarium ook
daarvoor berekeningen dienen te gebeuren, tenminste ter afweging van de voorkeurstrategie tegen
de belangrijkste alternatieven. Voorliggend rapport gaat specifiek in op dit modelinstrumentarium
voor de hydraulische belastingen op de Hollandsche IJssel.
De modellering van hydraulische belastingen op de Hollandsche IJssel is tot op heden gebaseerd op
het ééndimensionale hydraulische model SOBEK-RE. In voorliggend project wordt de overstap
gemaakt naar het SOBEK3-model dat ook gebruikt is voor het afleiden van de hydraulische
belastingen in de gehele Rijn-Maasmonding (Oerlemans et al., 2022) binnen KP ZSS. Met dit
SOBEK3-model is gevraagd om een groot aantal hydraulische berekeningen te maken voor de
Hollandsche IJssel en deze te verzamelen in databases fysica. Deze vormen de invoer voor het
probabilistische model Hydra-NL, waarmee vervolgens een inschatting gemaakt kan worden voor
de waterstanden bij de norm en voor de benodigde kruinhoogte.
Door KP ZSS is gevraagd om hydraulische berekeningen met bijbehorende databases fysica te
maken voor 5 zeespiegelstijgingen (ZSS): 0,08 m (referentiesituatie); 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m en 3,0
m. Aan deze waarden voor ZSS zijn jaartallen gekoppeld, inclusief bijbehorende rivierafvoeren en
bodemdaling via het gebruik van “tijdlijnen” en worden besproken in hoofdstuk 2.8. Deze tijdlijnen
(met hun stijgsnelheden) voor ZSS en rivierafvoeren zijn geïmplementeerd in Hydra-NL V2.8.4 (dit
betreft een speciale KP ZSS versie specifiek voor de Hollandsche IJssel). Hierop wordt nader
ingegaan in hoofdstuk 2.8.
Samen met het programma voor de beoordeling en het ontwerp van de primaire waterkeringen in
Nederland, het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium voor 2023 (BOI2023), zijn specifiek voor
de referentiesituatie gezamenlijke afspraken gemaakt over de uitgangspunten. De referentiesituatie (zichtjaar 2035, wat overeenkomt met 0,08 m ZSS t.o.v. 1995) wordt gebruikt in zowel KP
ZSS als in BOI, wat betekent dat de gehanteerde uitgangspunten voor KP ZSS op sommige punten
net afwijken van die uit de Pilot RMM (Oerlemans et al., 2022).

1.2

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling voor het project is om een goed geteste modellentrein op te leveren
voor het genereren van de hydraulische databases voor de Hollandsche IJssel, uitgaande van het
nieuwe SOBEK3-model voor de Rijn-Maasmonding (RMM). Naast de ontwikkeling van de
modellentrein worden hydraulische databases gegenereerd voor 0,08 m (referentiesituatie); 0,5 m;
1 m; 2 m en 3 m ZSS, inclusief Hydra-NL berekeningen voor de waterstanden (MHW’s) en de
hydraulische belastingniveaus (HBN’s).
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1.3

Werkwijze

Conform artikel 2.3 uit de Waterwet stelt het Rijk1 regels vast voor het bepalen van de
hydraulische belasting en de sterkte van primaire waterkeringen. Dat betekent dat voor alle
primaire keringen Hydraulische Belastingen (HB) beschikbaar moeten zijn. Deze worden voor de
tweede Landelijke Beoordelingsronde gebaseerd op de overstromingskans (LBO-2) afgeleid binnen
het programma Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI2023). Voor het KP ZSS sluiten
we zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten van het BOI2023.
Het productieproces om te komen tot hydraulische belastingen staat uitvoerig beschreven in (De
Waal et al., 2020), maar voor het gemak van de lezer geven we in Figuur 1 de schematische
weergave van dit proces (overgenomen uit die rapportage).

Figuur 1

Schematische weergave van het productieproces hydraulische belastingen (Bron: De Waal et al.,
2020).

In deze rapportage ligt het zwaartepunt bij het productieproces fysica. De productieprocessen voor
statistiek en rekeninstellingen raken aan de werkzaamheden in dit rapport, maar maken hier geen
onderdeel van uit. Voor de structuur van het rapport hanteren we daarom een vereenvoudigde
versie van bovenstaande figuur, die wel de stappen volgt in de keten om tot hydraulische
belastingen te komen (Figuur 2).

Figuur 2

1

Schematisch overzicht structuur werkproces hydraulische belastingen en rapportage, inclusief
hoofdstuknummers voor de betreffende onderdelen.

In de praktijk worden deze ontwikkeld binnen het programma BOI.
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1.4

Leeswijzer

Voorliggend rapport gaat specifiek over het watersysteem van de Hollandsche IJssel, als onderdeel
van de Rijn-Maasmonding. We beginnen het rapport in hoofdstuk 2 met de generieke uitgangspunten voor de hydraulische belastingen. Deze vormen de basis voor het uitvoeren van de
berekeningen met de fysische modellen. Hoofdstuk 3 gaat in op het gehanteerde hydraulische
model met het bijbehorende MF-keringenscript dat de aansturing van de kunstwerken in het model
verzorgt. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de specifieke uitgangspunten, de werkwijze en de
controles voor de waterbeweging. De uitkomsten uit de berekeningen met het fysische SOBEK3model combineren we in hoofdstuk 5 met gegevens voor de golfcondities. De informatie van de
waterbeweging en golven wordt vervolgens gecombineerd en bij elkaar gebracht in de databases
fysica. Deze databases vormen (samen met de statistiek) één van de belangrijkste invoerbronnen
van de probabilistische modellen. Aan het einde van de keten staan de probabilistische modellen
die de fysica en de statistiek met elkaar combineren en uiteindelijk de hydraulische belastingen
leveren (hoofdstuk 6) om gebruikers een beoordeling of een beleidsanalyse uit te kunnen laten
voeren.
De rapportage is opgezet zodat een lezer een goed en volledig overzicht krijgt van de uitgangspunten die zijn gehanteerd om tot de hydraulische belastingen te komen. We hebben daarbij de
leesbaarheid van de rapportage voorop gezet en ons zoveel mogelijk beperkt tot de belangrijkste
zaken om de leesbaarheid zo groot mogelijk te houden. We hebben geprobeerd zo volledig
mogelijk te zijn, maar veel van de details zijn daartoe verplaatst naar bijlagen en we verwijzen
regelmatig naar achtergronddocumenten waarin details nader zijn uitgewerkt.
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2

Uitgangspunten

Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het opzetten van de modellentrein
en het genereren van de hydraulische randvoorwaarden voor de Hollandsche IJssel (HIJ) binnen
het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS). Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de
programma’s RWS KP ZSS en RWS BOI2023 en komen in de referentiesituatie voor beide
programma’s overeen. Aanvullend zijn voor KP ZSS zeespiegelstijgingen doorgevoerd waarvoor
ook databases zijn gegenereerd. Op basis van onderstaande uitgangspunten zijn de productieberekeningen voor de HIJ uitgevoerd.

2.1

Type controles

We controleren met name of met de databases kan worden gerekend en of deze goed gevuld zijn.
Het valt buiten de scope van deze opdracht om elk fenomeen dat we waarnemen in de resultaten
te verklaren. We gaan ervan uit dat als de juiste waarden zijn opgenomen in de databases, dat de
probabilistische modellen hiermee kunnen rekenen.
Modelonzekerheid
Omdat de berekeningen inclusief modelonzekerheden vrij lang duren, is standaard voor de in dit
rapport gerapporteerde berekeningen gerekend zonder modelonzekerheid. Om te testen of de
nieuwe update van de modelonzekerheden aan de waterstanden en golfparameters correct is
uitgevoerd, zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij deze onzekerheden wél zijn
meegenomen.
Statistische onzekerheid
In alle berekeningen die zijn uitgevoerd in dit project, is standaard gerekend inclusief statistische
onzekerheid.

2.2

Studiegebied Hollandsche IJssel

De Hollandsche IJssel strekt voor deze opdracht uit vanaf de Stormvloedkering Hollandsche IJssel
(HIJK) tot aan de Waaiersluis bij Gouda. Daarachter wordt gesproken van de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel. Omdat het een regionaal watersysteem betreft, is dit géén onderdeel van deze
studie.

2.3

Sluit- en inzetpeilen kunstwerken

Afhankelijk van het niveau van de zeespiegelstijging worden de sluitpeilen van de
stormvloedkeringen in het gebied aangepast.
a. Europoortkering
Voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995), voor 0,5 m en 1,0 m ZSS hanteren we
geen verandering van de huidige sluitpeilen. Om de sluitfrequenties bij 2 m en 3m ZSS te
beperken zijn de sluitpeilen aangepast conform (Vos, 2021). Deze komen respectievelijk
overeen met een sluitpeilverhoging van 1,25 m bij 2,0 m ZSS en een sluitpeilverhoging van 2,5
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m bij 3,0 m ZSS. Deze verhoging hanteren we ook voor het inzetpeil (bij ZSS NAP+2,6 m te
Rak Noord) van de waterberging voor de Volkeraksluizen. Voor de Europoortkering (EPK) en de
inzet van het Volkerak-Zoommeer volgen we dus de uitgangspunten van KP ZSS Pilot RMM.
ZSS

Sluitpeil

Sluitpeil

Toename

Rotterdam

Dordrecht

sluitpeil

[m]

[m+NAP]

[m+NAP]

[m]

0

3,00

2,90

n.v.t.

2,00

0,5

3,00

2,90

0

2,00

1

3,00

2,90

0

2,00

2

4,25

4,15

1,25

3,25

5,50

5,40

2,50

4,50

3
Tabel 1

Keerpeil EPK
[m+NAP]

Overzicht van sluit- en keerpeilen van de Europoortkering

Het keerpeil dat wordt gehanteerd voor het sluiten van de EPK in het geval van een peilsluiting
neemt met dezelfde waarden toe als de sluitpeilen voor Rotterdam en Dordrecht. De conditie
voor het debiet voor de kenteringsluiting van de EPK (QLobith  6000 m3/s) verandert niet.
b. Stormvloedkering Hollandsche IJssel
Een eenvoudige analyse op basis van het getij van juni 2021 laat zien dat bij 1 m ZSS de SVKHIJ ongeveer 17 keer per maand zal sluiten door het reguliere getij. Door het verhogen van het
sluitpeil met 0,25 m naar NAP+2,50 m zakt dit naar ongeveer 1 tot 2 keer per jaar. We
hanteren daarom op verzoek van Rijkswaterstaat de volgende verhogingen voor de sluitpeilen
voor de HIJK en de maalstoppeilen op de HIJ (toenames komen overeen met EPK):
ZSS

Sluitpeil Krimpen a/d IJssel

[m]

[m+NAP]

[m]

0

2,25

n.v.t.

0,5

2,25

0

1

2,25

0

2

3,50

1,25

4,75

2,50

3
Tabel 2

Toename sluitpeil

Overzicht van sluitpeilen van de Hollandsche IJsselkering

Ook de maalstoppeilen, de conditie voor de kenteringsluiting bij Hoek van Holland en het
keerpeil in het geval van een peilsluiting nemen met dezelfde hoeveelheid toe als de sluitpeilen.
ZSS

Maalstoppeil

Maalstoppeil

Conditie

Keerpeil

Toename

Krimpen a/d IJssel

Gouda

peilsluiting HvH

HIJK

[m]

[m+NAP]

[m+NAP]

[m+NAP]

[m+NAP]

[m]

0

2,60

2,80

3,00

1,50

n.v.t.

0,5

2,60

2,80

3,00

1,50

0

1

2,60

2,80

3,00

1,50

0

2

3,85

4,05

4,25

2,75

1,25

5,10

5,30

5,50

4,00

2,50

3
Tabel 3

Overzicht van maalstop- en keerpeilen van de Hollandsche IJsselkering

[Type here]

c. Volkeraksluizen
We hanteren conform de stormvloedkeringen de volgende verhogingen voor de inzetpeilen bij
Rak Noord voor het Volkerak-Zoommeer:
ZSS

Inzetpeil VZM

Toename

Rak Noord
[m]

[m+NAP]

[m]

0

2,60

n.v.t.

0,5

2,60

0

1

2,60

0

2

3,85

1,25

5,10

2,50

3
Tabel 4

2.4

Overzicht van de inzetpeilen voor het Volkerak-Zoommeer

Faalkansen stormvloedkeringen

Voor de faalkansen van de stormvloedkeringen baseren we ons op de bestaande keuzes binnen KP
ZSS (Europoortkering 1/1.000 per sluitvraag, HIJK 1/200 per sluitvraag (huidige situatie) en
1/2.000 per sluitvraag (toekomstige scenario’s)). De faalkans van de Haringvlietsluizen en de
Volkeraksluizen zijn verwaarloosd in deze studie, omdat die kans zeer klein wordt geacht en/of de
gevolgen klein zijn. Het aantal door te rekenen combinaties wordt hierdoor aanzienlijk beperkt. De
faalkansen van de stormvloedkeringen zijn vrij te variëren in Hydra-NL en daarom binnen dit
onderzoek alleen gehanteerd in de testberekeningen.

2.5

Sluitstrategie SVK-EPK

De Europoortkering, bestaande uit de Maeslantkering en de Hartelkering, dient te sluiten wanneer
de voorspelde waterstand bij Rotterdam of Dordrecht hoger is dan respectievelijk NAP+3,0 m en
NAP+2,9 m. Het moment van de sluiting (sluitmoment) hangt vervolgens af van de rivierafvoer
van de Rijn bij Lobith. Is deze 6000 m3/s of hoger, dan sluit de EPK op kentering, zo niet, dan sluit
deze op peil (Figuur 3). Beide sluitingen hebben een ander criterium om het sluitmoment te
bepalen. In het hoofdstuk 3.2.2 lichten we elk van deze typen sluiting nog nader toe.

Figuur 3

Beslisboom sluitstrategie Europoortkering.
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2.6

Sluitstrategie SVK-HIJ

Figuur 4 geeft de beslisboom voor de sluiting van de SVK-HIJ zoals deze is gehanteerd in het
huidige project. De kering sluit wanneer de verwachte waterstand bij Krimpen groter of gelijk is
aan NAP+2,25 m. In geval van waterbezwaar, of wanneer de verwachte waterstand bij Hoek van
Holland groter of gelijk is aan NAP+3,0 m, sluit de Hollandsche IJsselkering op kentering. In de
overige gevallen sluit de kering op peil. De peilsluiting wordt ingezet wanneer in aanloop naar de
voorspelde overschrijding van NAP+2,25 m, een (momentane) waterstand van NAP+1,5 m wordt
bereikt ter plaatse van de HIJK (getrapte peilsluiting). Deze marge dient ervoor dat de kering
gesloten is wanneer de waterstand bij Krimpen gelijk is aan NAP+2,25 m.
Deze keuze voor het sluitprotocol wijkt af van de Systeemanalyse HIJ. Daar is uitgegaan van een
verwachte waterstand van NAP+2,25 m ergens op de HIJ in plaats van Krimpen. Deze afwijking is
uitgevoerd op verzoek van het waterschap en de afwijking is afgestemd met BOI en RWS-WNZ. Nu
hanteren we strikt het draaiboek (RWS-ZH, 2005) en sluit te kering op basis van de waterstand bij
Krimpen aan de IJssel.

Figuur 4

Beslisboom sluitstrategie HIJK – figuur aangepast t.o.v. Rongen en Maaskant (2019) o.b.v.
afgestemming met R. Vos (RWS) en S. de Goederen (RWS).

In het hoofdstuk 3.2.3 lichten we elk van deze typen sluiting nog nader toe en wordt ook nader
ingegaan op de sluitperiode.

2.7

Geforceerd sluiten

Aanvullend op de standaard productieberekeningen is het nodig om rekenresultaten te hebben
waarbij een stormvloedkering sluit terwijl het sluitpeil nog niet is overschreden. Soms is het nodig
te forceren dat een stormvloedkering als de Maeslantkering sluit, ook al is dat volgens het
sluitcriterium niet nodig. Hiervoor zijn twee argumenten:
1. Als in werkelijkheid een te lage waterstand wordt voorspelt, dan zal de EPK sluiten terwijl het
sluitpeil (achteraf gezien) niet zou zijn overschreden. Met het geforceerd sluiten worden
situaties afgedekt waarbij de EPK door een te hoge voorspelling voor Rotterdam en/of
Dordrecht sluit, terwijl dat op basis van daadwerkelijk opgetreden waterstanden achteraf niet
had gehoeven. We zijn dus geïnteresseerd in de waterstand waarbij de kering wél sluit, terwijl

[Type here]

“in werkelijkheid” de sluitcriteria eigenlijk niet worden gehaald2. De “geforceerd sluiten”
berekeningen zijn nodig, zodat je de waterstand bij een gesloten kering weet voor situaties
waarin deze strikt genomen niet hoeft te sluiten, maar waarbij deze in werkelijkheid wel kan
sluiten wegens een voorspelfout in de waterstand (welke is meegenomen in het probabilistische
model).
2. Daarnaast is het nodig om in het probabilistische model goed te kunnen interpoleren binnen de
belastingcombinaties waarbij de EPK gesloten is (dus zonder vermenging van de open en
gesloten kering). Voor een numeriek stabiele berekening rekent het probabilistische model met
kleinere stapjes van de zeewaterstand, de rivierafvoer en de windsnelheid. Omdat de
discretisatie van de basisstochasten op het rekenrooster van de probabilistische berekeningen
fijner is dan die bij de hydraulische berekeningen, wordt binnen het probabilistische model
geïnterpoleerd tussen de hydraulische resultaten (ook aan de onderkant van de
belastingcombinaties). Om te voorkomen dat wordt geïnterpoleerd tussen een berekening met
een sluiting en een berekening waarin de kering niet hoeft te worden gesloten, zijn
hydraulische berekeningen nodig met een verlaagd sluitpeil (geforceerde sluiting).
In het verleden werden deze "geforceerd sluiten" berekeningen achteraf gemaakt (Figuur 5), als
aanvulling op de standaard belastingcombinaties die zijn doorgerekend. Nu wordt deze selectie
meegenomen door het sluitpeil te verlagen en daardoor de geforceerd sluiten sectie niet achteraf
wordt berekend.

Figuur 5

Uitleg geforceerd sluiten: de set sommen waarop het aangepaste sluitpeil van invloed is en die
vanwege het aangepaste sluitpeil worden meegenomen.

In de berekeningen die we in dit project uitgevoerd hebben, maken we gebruik van een verlaging
van het sluitpeil in alle belastingcombinaties van 0,4 m. Deze verlaging geeft automatisch de
correcte resultaten inclusief die voor geforceerd sluiten. Waarom dit werkt, lichten we nader toe in
het hoofdstuk met controles (hoofdstuk 4.3.1). De wijze waarop de kering sluit, is niet aangepast.
Het onderscheid tussen type sluiting, het moment van kentering of overschrijden van het keerpeil
wijzigen niet.
De voorspelling van de waterstand kent een bepaalde onzekerheid. Deze voorspelnauwkeurigheid wordt opgegeven in
het probabilistische model via een kansverdeling (hoofdstuk 6.1) en is dus geen onderdeel van het fysische model.
2
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2.8

Jaartallen voor fysica en statistiek

De uitgangspunten voor de toegepaste toekomstscenario’s zijn conform (Vos, 2021). Omdat pas in
2023 nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI beschikbaar komen, is in (Vos, 2021) zo goed
mogelijke gebruik gemaakt van wel beschikbare zeespiegelstijgingen en rivierafvoeren. De
gemaakte inschatting is geschikt bevonden voor het gebruik in de Gevoeligheidsanalyse spoor 2
van KP ZSS. Om verwarring met officiële scenario’s van het KNMI of het IPCC te voorkomen,
spreken we over "tijdlijnen met zichtwaarden". Er is een tijdlijn laag met een langzame
verandering van de zeespiegel en er zijn extreme tijdlijnen met een snelle verandering gemaakt. In
deze tijdlijnen is ook de verandering van de rivierafvoeren van Rijn en Maas opgenomen.
De productieberekeningen in deze studie zijn uitgevoerd voor toepassing in zowel KP ZSS als voor
BOI2023. Deze beide programma’s hebben elk echter een ander referentiejaar ten opzichte
waarvan de resultaten worden beschouwd: voor KP ZSS is dit referentiejaar 2023 (conform
WBI2017), terwijl dit voor BOI2023 het referentiejaar 2035 is.
Andere aspecten die van belang zijn voor de interpretatie van de resultaten zijn:
1. Het basisjaar waarop de KNMI’14 scenario's zijn gebaseerd;
2. Het basisjaar van de statistiek in Hydra-NL (zeewaterstand en afvoeren);
3. Het basisjaar van de fysica die dient als invoer voor het SOBEK3-model. In het bijzonder gaat
het om de middenstand van het basisgetij. Daar direct aan gekoppeld is het basisjaar van de
door RWS toegeleverde getijreeks en de vertaling daarvan naar de gewenste middenstand voor
toepassing in KP ZSS en BOI.
4. De instellingen zoals deze voor het referentiejaar en de klimaatscenario’s beschikbaar zijn
binnen het probabilistische model Hydra-NL.
Deze verschillende onderdelen lichten we in onderstaande kopjes toe, waarbij we uitleggen hoe
deze verschillende zichtjaren zich tot elkaar verhouden. Figuur 6 geeft grafisch al deze aspecten
weer. Deze figuur maakt duidelijk dat de zeespiegelstijging tussen 1995 en 2023 gelijk is aan 5 cm
en dat die tussen 1995 en 2035 8 cm bedraagt.

[Type here]

Figuur 6

Verschillende jaartallen die binnen KP ZSS RMM, HIJ en BOI HIJ gebruikt worden om databases en
statistiek te genereren

1. Basisjaar KNMI'14 scenario's
Voor de KNMI'14 klimaatscenario's is een 30-jarige meetreeks tussen 1981 en 2010 gebruikt. Deze
meetreeks centreert zich rondom 1995 (+/– 15 jaar), wat in deze studie als het basisjaar van de
KNMI’14 klimaatscenario’s wordt aangenomen ten opzichte waarvan toekomstige veranderingen
beschouwd worden.
2. Basisjaar statistiek Hydra-NL
Speciaal voor KP ZSS zijn 2 modelversies van Hydra-NL ontwikkeld: versie 2.8.3 voor toepassing in
de Rijn-Maasmonding (zonder de Hollandsche IJssel) en versie 2.8.4 speciaal voor de Hollandsche
IJssel3.
Beide versies hanteren zichtjaar 2023 als referentiejaar voor de statistiek van de zeewaterstand en
de afvoer (conform WBI2017). De statistiek van de afvoer is overgenomen uit WBI2017 en
gebaseerd op uitkomsten van het GRADE-project (Generator of Rainfall and Discharge Extremes)
van Rijkswaterstaat. Voor de afvoer wordt uitgegaan van aangepaste KNMI2014-scenario's
conform [Hegnauer, 2020], zie hoofdstuk 5 uit [Duits, 2021].
Versie 2.8.4 van Hydra-NL is consistent met de uitgangspunten van KP ZSS, maar niet helemaal
met die voor BOI. Omdat het referentiejaar voor BOI gelijk is aan 2035 (terwijl dat voor KP ZSS
gelijk is aan 2023), zijn de standaardinstellingen van het referentiejaar niet bruikbaar voor het
referentiejaar van BOI. Een aanpassing hierop is aan te raden. Daar komen we hieronder nog op
terug.

Versie 2.8.4 is een verbeterde versie van versie 2.8.3. Voor de Hollandsche IJssel zijn in versie 2.8.4 verbeteringen
aangebracht ten opzichte van versie 2.8.3. Ook kan versie 2.8.4 rekenen met de een sqlite-database opzet volgens
Riskeer, wat versie 2.8.3 niet kan.
3
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3. Basisjaar fysica
Om het SOBEK3 model voor de Hollandsche IJssel te voeden, is de volgende invoer nodig:


getij (cyclisch) met een bepaalde middenstand t.o.v. NAP;



vorm van de stormopzet (vorm trapezium);



hoogte van de stormopzet;



mate van zeespiegelstijging.

Als we de KNMI'14 scenario's als de basis hanteren, dan moet de invoer voor het SOBEK3 model
ook opgelegd worden ten opzichte van 1995 om consistent te blijven. Aangezien er op dit moment
geen nieuwe klimaatscenario’s zijn, is in het vervolg van dit project 1995 als basisjaar voor de
fysica aangehouden. Dat betekent ook dat we toenames van de zeespiegelstijging dus in dit project
beschouwen ten opzichte van 1995.
De door RWS toegeleverde getijreeks gaat uit van slotgemiddelden van het getij uit 2011. Om te
zorgen dat we aansluiten bij zichtjaar 1995, is deze reeks gecorrigeerd naar 1995 (door deze met 3
cm te verlagen, zie Figuur 6), om consistentie tussen de fysica en de statistiek te waarborgen.
4. Probabilistische berekeningen in Hydra-NL
Afhankelijk van de toepassing, de beschikbare databases fysica en de beschikbare statistiek,
moeten binnen Hydra-NL andere keuzes gemaakt worden om consistent te blijven.
Hieronder geven we voor drie verschillende toepassingen een aantal voorbeelden van instellingen.
a) KP ZSS Rijn Maasmonding
De databases in Pilot RMM (fysica) zijn opgesteld ten opzichte van 1995 en de bijbehorende
Hydra-NL versie hanteert zichtjaar 2023 voor de statistiek. In de ontwerpmodus van Hydra-NL
is hier reeds rekening mee gehouden en is een correctie van 0,05 m doorgevoerd in de
zeewaterstandsstatistiek tussen 1995 en 2023.
Voorbeeld 1
Als je met databases van de Pilot RMM wilt rekenen voor het zichtjaar 2023, dan zal met 0,05
m zeespiegelstijging t.o.v. 1995 gerekend moeten worden. Dit zichtjaar 2023 met als tijdlijn
"referentie" geeft precies deze instelling in Hydra-NL (welke reeds is verwerkt in de statistiek
van de zeewaterstand). Een gebruiker kan in dit geval dus zonder verdere aanpassing rekenen
in de ontwerpmodus.
Voorbeeld 2
Als je met deze databases wilt rekenen voor het zichtjaar 2200 met als tijdlijn "extreem", dan
zal met 3,0 m zeespiegelstijging t.o.v. 1995 gerekend moeten worden. Deze instelling is
beschikbaar in Hydra-NL en komt overeenkomt met een stijging van 2,95 m t.o.v. 2023 (Figuur
7). Dit is in de ontwerpmodus van Hydra-NL reeds verwerkt en ook in dit geval kan een
gebruiker direct rekenen.
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Figuur 7

ZSS t.o.v. 1995 en 2023 (zoals beschikbaar in Hydra-NL versies 2.8.3 en 2.8.4)

b) BOI HIJ
Voor de referentiesituatie is het jaartal in de databases fysica voor BOI gelijk aan 2035, wat
afwijkt van het referentiejaar 2023 dat beschikbaar is in Hydra-NL. Hieronder staan twee
voorbeelden.
Voorbeeld 1
De instellingen voor een berekening in het referentiejaar 2035 voor BOI moeten handmatig
worden aangepast. De database fysica bevat 0,08 m ZSS t.o.v. 1995. In de ontwerpmodus van
Hydra-NL zit reeds 0,05 m verwerkt voor de zeewaterstandsstatistiek over de periode 1995 –
2023. Dat betekent dat de zeewaterstandsstatistiek met nog eens +3 cm gecorrigeerd moet
worden. Hiervoor moet in de testmodus de ZSS in Hydra-NL op +3 cm worden gezet. Dan
kloppen de aangepaste instellingen in Hydra-NL versie 2.8.4 met Figuur 7. Daarnaast is het
ook mogelijk om een aparte Hydra-NL versie te ontwikkelen voor BOI, waarin de statistiek
zeewaterstandsstatistiek gecorrigeerd is voor 8 cm ZSS voor referentiejaar 2035. Idealiter
wordt voor BOI de nieuwe statistiek voor 2035 gebruikt, dan is deze correctie niet meer nodig.
Voorbeeld 2
Een berekening voor zichtjaar 2200 met als tijdlijn "extreem" gaat uit van een database die is
gebaseerd op 3 m ZSS ten opzichte van 1995. Dit is in de statistiek van Hydra-NL niet anders.
Daarom is gebruik van de testmodus in dit geval niet nodig (Figuur 7) en kan gewoon de
ontwerpmodus van Hydra-NL gebruikt worden. De 3 m ZSS ten opzichte van 1995 komt
overeen met een zeespiegelstijging van 2,95 m ten opzichte van 2023. Als vanuit het
referentiejaar van BOI (2035) gekeken wordt, is de ZSS in 2200 met de tijdlijn "extreem" van
2,92 m.
c)

KP ZSS HIJ
Voor de referentiesituatie is het jaartal in de databases fysica in KP ZSS voor de HIJ gelijk aan
2035 vanwege consistentie met BOI, maar gewenst ten opzichte van 2023 voor KP ZSS.
Hiervoor hebben we met RWS afgesproken om de 3 cm verschil tussen 2035 en 2023 in de
fysica te verwaarlozen om dezelfde resultaten voor zowel BOI HIJ als KP ZSS HIJ te kunnen
gebruiken. Vanwege dit uitgangspunt kan de ontwerpmodus van Hydra-NL gebruikt worden
voor de Hydra-NL berekeningen voor KP ZSS HIJ. Hieronder zijn twee voorbeeldberekeningen
uitgewerkt.
Voorbeeld 1
Zichtjaar 2023 blijft tijdlijn "referentie", wat overeenkomt met de ontwerpmodus in Hydra-NL,
waarbij de invoer eigenlijk t.o.v. 2035 is, maar het waterstandsverschil van 3 cm (verschil
referentie 2023 en 2035) verwaarlozen we voor KP ZSS en daarom wel de statistiek voor 2023
gebruiken. Deze 3 cm vormt in de fysica van KP ZSS RMM t.o.v. KP ZSS HIJ een verschil (naast
nog afgestemde correcties en aanpassingen in de uitgangspunten), dit verschil is wel zeer
beperkt.
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Voorbeeld 2
Een berekening met een database voor zichtjaar 2200 (tijdlijn "extreem") bevat 3,0 m ZSS
t.o.v. 1995, ofwel 2,95 t.o.v. 2023 (Figuur 7). Dit zit in Hydra-NL voor zichtjaar 2200 en dus
kan een berekening in de ontwerpmodus met het klimaatzichtjaar 2200 extreem worden
doorgerekend. Hiervoor is de invoer, de fysica, gelijk voor KP ZSS RMM en KP ZSS HIJ (op
afgestemde correcties en aanpassingen in de uitgangspunten na). De 3 m ZSS ten opzichte van
1995 kan vertaald worden in 2,95 m ZSS ten opzichte van referentiejaar 2023.

2.9

Middenstand getij

We sluiten aan bij BOI2023 en maken gebruik van de slotgemiddelden van het getij 2011.04, die
conform BOI 2023 zijn gecorrigeerd naar referentiejaar 2035 (door de middenstand van 2011 met
5 cm op te tillen voor de referentiesituatie van BOI in 2035, zie hoofdstuk 2.7). Deze is recent ter
beschikking gekomen (in WBI2017 was dit nog 1991.0). Dit wijkt af van het project Pilot RMM
(Oerlemans et al., 2022).
Voor westelijke windrichtingen hanteren we:
•

gemiddeld getij bij Hoek van Holland en Haringvliet (HA10). De hoogwater zeewaterstand bij
gemiddeld getij voor Hoek van Holland is gelijk aan NAP+1,20 m en voor HA10 NAP+1,29 m.

Voor oostelijke windrichtingen hanteren we:


springtij bij Hoek van Holland en HA10. De hoogwater zeewaterstand bij springtij voor Hoek
van Holland is NAP+1,37 m en voor HA10 NAP+1,50 m.

Locatie statistiek zeewaterstand
Aangezien vanuit het verleden is gebleken dat de statistiek tussen Hoek van Holland en Maasmond
slechts 2 cm verschilt en omdat het foutgevoelig is, is als uitgangspunt afgestemd het getij van
Hoek van Holland 1-op-1 te gebruiken voor Maasmond. De tijdverschuiving van de hoogwaters
tussen beide locaties is ongeveer 5 minuten en de afstand leidt tot een verhang tussen de locaties
van ~2 cm en is sterk afhankelijk van de windsnelheid en de terugkeertijd. Deze verschuiving
wordt verwaarloosbaar geacht voor het doel van de KP ZSS berekeningen. Dit sluit aan bij de
uitgangspunten die in BOI2023 worden gehanteerd. De tijdsverschuiving tussen het getij van Hoek
van Holland en het Haringvliet (20 minuten) blijft wel in stand.

2.10
2.10.1

Stochastcombinaties en randvoorwaarden
Afvoeren

We rekenen conform BOI2023 met 14 afvoerniveaus voor de Rijn te Lobith. De afvoeren op de
randen van het SOBEK3 model zijn één-op-één gekoppeld aan de afvoer te Lobith volgens de
waarden in Bijlage D. De relatie tussen de afvoer op de Rijn en de benedenstroomse Rijntakken
(Waal en Lek) is overgenomen uit (Schropp en Kok, 2020). Rijkswaterstaat is in staat om de
afvoerverdeling te beïnvloeden met de Pannerdensche Overlaat en het verdeelkunstwerk
Hondsbroeksche Pleij. Dit zijn geen kunstwerken, die in een operationele situatie kunnen worden
ingesteld. Dit zijn geen kunstwerken die buiten seizoen (gedurende de onderhoudsfase) anders
Nog preciezer: de representatieve tijdreeks van 24 uur van het getij op basis van metingen 2000 t/m 2010 met
tijdstempel 2010-12-31 23:50 (RWS-CIW, 2013).
4
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worden ingesteld, omdat de gevolgen van een andere instelling verstrekkend zijn (voor o.a.
belasting van honderden kilometers primaire kering, voor de morfologie van de Rijntakken, voor
natuurwaarden en voor het onderhoudsbaggerwerk). Alleen bij een significante aanleiding zal een
andere instelling worden overwogen, maar dit betreft een ingrijpende systeemmaatregel met
bijbehorende planperiode.
Uitgangspunt is dat voor het huidige klimaat bij een afvoer van 16.000 m 3/s de beleidsmatige
afvoerverdeling en de maatregel Lek Ontzien worden gehandhaafd (conform BOI). Bij extremere
rijnafvoeren neemt de afvoer op de Lek weer toe, omdat de kunstwerken (zoals ze 'in het veld' zijn
ingesteld) niet in staat zijn om gedurende een extreem hoogwater de afvoer van de Lek te
begrenzen. De relatie tussen de afvoer op de Rijn en op de Maas bij Lith is gelijk aan de fysische
een-op-een relatie tussen de Rijn en Maas (Chbab, 2017).
Het is voor de bepaling van de hydraulische belastingen gangbaar om de Rijn-Maasmonding door
te rekenen met een permanente afvoer op de bovenrand van het hydraulische model. Omdat de
faalgebeurtenis van de EPK dominant is in de probabilistische berekeningen, bepaalt het verloop
van de zeewaterstand in belangrijke mate de maximale lokale waterstanden. De timing van de top
van de storm t.o.v. van de top van de afvoergolf wordt verwaarloosd om het aantal door te
rekenen belastingcombinaties te beperken. Gekozen is (als bovengrens) dat de top van de afvoer,
de top van de zeewaterstand ontmoet. Daarom wordt op de bovenrand de maximale afvoer van de
afvoergolf als permanentie opgelegd.

2.10.2

Tijdsverloop zeewaterstand

De stormvloedreeksen ontstaan door de in hoogte variërende stormopzetten te superponeren op
het verhoogde “gemiddeld” getij. Voor de verschillende maximale zeewaterstanden zijn
verschillende waarden voor de maximale stormopzethoogte afgeleid. Het faseverschil is gelijk aan
-4,5 uur, wat betekent dat het astronomisch hoogwater 4,5 uur éérder plaatst vindt dan het tijdstip
van de maximale stormopzet (Figuur 8). Het tijdstip van de stormopzet en de top van het
windverloop vallen samen. (Agtersloot en Paarlberg, 2016)

Figuur 8

Tijdsverloop van de stormopzet (Agtersloot en Paarlberg, 2016)
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In Figuur 9 is het verloop van de uiteindelijke stormopzet weergeven in oranje. De top van de
opzet (donkerblauw) valt 4,5 uur na de top van het hoogwater in de getijreeks (lichtblauw).

Figuur 9

2.10.3

Verloop van de zeewaterstand (combinatie van gemiddeld getij en stormopzet)

Tijdsverloop windsnelheid

De windsnelheid kent een trapeziumvormig verloop (zie Figuur 10). In 23 uur loopt de
windsnelheid lineair op van nul naar de maximale waarde. Vervolgens houdt de maximale
windsnelheid twee uur aan, waarna de windsnelheid in 23 uur weer afneemt tot nul.

Figuur 10 Verloop van de wind (Agtersloot en Paarlberg, 2016).

De windsnelheid varieert in de tijd en vormt een ruimtelijk uniform windveld zonder winddraaiing.
De schuifspanning is berekend met behulp van een variabele windschuifspanningscoëfficiënt (CD).
Potentiële wind
Voor de keuzes van de modellering van de wind sluiten we aan bij de uitgangspunten die in zowel
de Systeem Analyse (S.A.) HIJ als in BOI en het Deltaprogramma zijn afgesproken voor de
Hollandsche IJssel. In de meeste watersystemen binnen BOI wordt gebruik gemaakt van de “open-
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water windsnelheid” (De Waal, 2008). Dit geldt zowel voor de waterbeweging als voor de golven.
Alleen de Hollandsche IJssel vormt hierop binnen BOI een uitzondering, waar specifiek voor de
golven gekozen is voor het gebruik van de potentiële windsnelheid. Omdat de reductie van de
windsnelheid door bebouwing langs de Hollandsche IJssel niet goed kan worden gekwantificeerd,
volgt het BOI de aanpak uit het Deltaprogramma om de openwater-transformatie niet toe te
passen. Ofwel: golven worden niet opgewekt door de openwaterwind, maar door de iets lagere
potentiële wind (zie ook Tabel 12 in Bijlage E).
Afkapping windschuifspanningscoëfficiënt
Voor openwaterwindsnelheden boven de 30 m/s is volgens de laatste inzichten (Van Vledder,
2017) afkapping van de winddragcoëfficiënt CD nodig. Dit uitganspunt om de afkapping mee te
nemen wordt bij BOI gehanteerd en wordt daarom hier overgenomen. Dat betekent dat bij
openwaterwindsnelheden groter dan 30 m/s het wateroppervlak niet meer ruwer wordt naarmate
de wind toeneemt en de winddragcoëfficiënt CD constant blijft. Een minder hoge CD-waarde (ten
opzichte van de situatie zonder afkapping) leidt bij een gegeven openwaterwind tot minder
stormopzet en minder windgolven. Daar staat tegenover dat de vertaling van potentiële wind naar
openwaterwind wat ongunstiger uitpakt (zonder afkapping zou met toenemende wind het verschil
tussen de potentiële wind en openwaterwind steeds kleiner worden), maar dat effect is niet
doorslaggevend ten opzichte van de vorige twee effecten. De potentiële wind waarbij de afkapping
begint, ligt iets lager dan bovengenoemde 30 m/s, omdat de potentiële wind iets lager ligt dan de
openwaterwind.
Dwarsverhang
In de Systeemanalyse HIJ uit 2019 is ook het dwarsverhang op de Hollandsche IJssel meegenomen. Het effect hiervan is beperkt aangezien de riviertak erg smal is (enkele cm’s). Daarom is om
mogelijke technische problemen te vermijden in overleg met Rijkswaterstaat besloten dit niet mee
te nemen.

2.10.4

Saliniteit

De volgende condities voor de 'salinity'-module zijn gehanteerd:
Saliniteit
Condities

De zeeranden zijn geschematiseerd als zogeheten Thatcher-Harleman-randvoorwaarden

Noordzee

(met 90 minuten vertraging)
- max. Maasmond 31 ppt
- max. Haaringvliet (HAV10) 34 ppt

Condities rivieren
De rivierranden zijn geschematiseerd met een constante concentratie van 0,124 ppt
Tabel 5: Instellingen 'salinity' module SOBEK3

Gedurende landinwaartse (vloed-)stroming op de rand zal de Thatcher-Harleman-randvoorwaarde
de maximumwaarden uit de tabel opleggen aan de simulatie. Bij zeewaartse (eb-)stroming zal in
anderhalf uur de zoutconcentratie toenemen van de waarde bovenstrooms in het model naar de
maximum waarde. De gekozen waarden zijn overgenomen uit Agtersloot en Paarlberg (2016). Op
de rivierranden wordt een constante concentratie opgelegd die voor dit project is aangeleverd door
Rijkswaterstaat.
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2.10.5

Aansturing en afmetingen kunstwerken

In dit deelhoofdstuk gaan we in op de modellering van (het falen van) de Europoortkering, de
Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen.
Europoortkering
De Europoortkering bestaat uit de Hartelkering (in het Hartelkanaal met een kerende hoogte van
NAP+3 m), de Maeslantkering (in de Nieuwe Waterweg met een kerende hoogte van NAP+5 m) en
de verbindende kering (EPK I tussen Maeslantkering en Rozenburg en EPK II tussen Rozenburg en
Hartelkering zijn niet overstroombaar gemodelleerd). Op de verbindende kering tussen Rozenburg
en Hartelkering ligt de rijksweg A15. In de EPK zijn geen gaten gemodelleerd, het laagste punt van
de kering ligt bij EPK II en niet bij de beweegbare delen.
Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, loopt nog een klein debiet door de SVK’s landinwaarts. Dit
wordt het lekdebiet genoemd. De Maeslantkering keert het water tot een hoogte van NAP+5 m,
hogere zeewaterstanden leiden tot overloop van de kering. In het model is dit geschematiseerd
met een stuw van 360 m breed en een hoogte van NAP+5 m. Beide schuiven van de Hartelkering
keren het water tot een hoogte van NAP+3 m. Dit is geschematiseerd met 2 stuwen van
respectievelijk 46,8 m en 95,5 m breed en een hoogte van NAP+3 m. Stormen met toppen van
NAP+8 m kunnen leiden tot een debiet landinwaarts van maximaal circa 5.000 m3/s.
Beide keringen hebben een eigen sluitprocedure, in de schematisatie is dit vereenvoudigd tot een
gezamenlijke procedure. Deze procedure wordt verder beschreven in hoofdstuk 3.3.3.
Verondersteld wordt dat beide keringen tegelijkertijd (afhankelijk) falen. De kans hierop is 1/100 e
per sluitvraag, nader toegelicht in hoofdstuk 2.4. In die gebeurtenis zakken de schuiven van de
Hartelkering in het geheel niet en kunnen de wanden van de Maeslantkering niet uit de dokken
varen. Het Hartelkanaal en de Nieuwe Waterweg blijven geheel in open verbinding met de
Noordzee gedurende de gehele storm.
Hollandsche IJsselkering
De Hollandsche IJsselkering (HIJK) bestaat uit 2 achter elkaar gelegen schuiven van 80 m breed.
Naast de kering ligt een schutsluis. Beide kunstwerken sluiten de Hollandsche IJssel af van de
Nieuwe Maas (en de rest van het benedenrivierengebied) bij naderend hoogwater (overschrijding
NAP+2,25 m te Krimpen). In gesloten toestand is de kering niet helemaal dicht. Het lekken van de
kering is in de modellering opgenomen als een kier van 4,2 cm die aan de onderkant open blijft. In
gesloten toestand treedt overloop op vanaf NAP+5 m. In de modellering loopt er dan alleen water
over de schuif van de kering.
In de modellering zijn 3 typen sluitingen van de HIJK geïmplementeerd [Rongen en Maaskant,
2019]. Alle sluitingen worden gestuurd op een hoogwatervoorspelling. Hiervoor worden
berekeningen gebruikt met een open keringtoestand van alle stormvloedkeringen (hoofdstuk 3.1).
Alleen wanneer de waterstand op de Hollandsche IJssel boven de 2,25 m+NAP komt wordt de
kering gesloten. De gebruikte sluitcriteria zijn beschreven in hoofdstuk 2.6. Hieronder zijn de
sluitprocedures kort opgesomd.
1.

Reguliere peilsluiting
Wanneer de sluiting op peil plaatsvindt, start de sluiting bij een waterstand van 1,50 m+NAP
bij Krimpen. De schuif daalt vervolgens in 12,5 minuut (2 cm per seconde) van 18 naar 3 m,
en in de laatste 40 minuten in 10 stappen naar 0 m. Dit vertraagde laatste stuk is om te
voorkomen dat een (grote) translatiegolf ontstaat.

2.

Kenteringsluiting met spuien
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Wanneer de sluiting op kentering plaatsvindt, gaat de kering dicht (in 15 minuten) op het
moment dat de stroming draait (kentering) voorafgaand aan het voorspelde hoogwater. Dit
moment komt ongeveer overeen met het laagwater, waardoor de binnenwaterstanden bij
sluiting laag zijn. Als tijdens de sluiting de binnenwaterstand boven de buitenwaterstand komt,
wordt de schuif geheven tot een opening van 1,5 m zodat gespuid kan worden.
3.

Open kering
De laatste 'sluitsituatie' is de open kering. Dit komt voor wanneer de kering niet hoeft te
sluiten, of wanneer de sluiting faalt. In de productieberekeningen is geen onderscheid gemaakt
in de manieren waarop de kering kan falen. Voor de HIJK worden in de analyses 2
verschillende faalkansen gehanteerd (hoofdstuk 2.4), dit zijn HIJK 1/200 per sluitvraag
(huidige situatie) en 1/2.000 per sluitvraag (toekomstige scenario’s). Deze kansen beschrijven
de kans op het niet sluiten van de HIJK terwijl het wel nodig was gegeven de hydraulische
belastingen.

Langs de Hollandsche IJssel liggen gemalen van de aanliggende waterschappen HH Rijnland, HH de
Stichtse Rijnlanden, HH Schieland en Krimpenerwaard. De grootte van het waterbezwaar achter
een gesloten Hollandsche IJsselkering in de productieberekeningen is 75 m3/s, verdeeld over de vijf
grootste gemalen (RWS-ZH, 2005). Tabel 6 geeft de verdeling van de afvoeren over deze gemalen.
De kans op waterbezwaar is gesteld op 1/3 in geval van sluiting, wat is geïmplementeerd in HydraNL. Uit ervaringen blijkt dat de kering in grofweg 1 op de 3 sluitingen op kentering sluit doordat er
sprake is van waterbezwaar (RWS-WNZ, 2018). Deze kans van voorkomen van waterbezwaar is
overgenomen in het probabilistische model als kans op een berekening waarbij 75 m3/s als laterale
belasting op het model is gezet.
Gemaal

Locatie HIJ

Percentage [%]

Laterale toevoer
[m3/s]

[km]
De Waaier

0,0

15%

11,25

Gouda

2,9

40%

30,00

Verdoold

5,3

10%

7,50

7,0

25%

18,75

14,7

10%

7,50

100%

75,00

Kroes
Veurink
Totaal
Tabel 6:

Verdeling van de laterale afvoeren over de verschillende gemalen.

Het waterbezwaar is in de productieberekeningen verwerkt als een extra modus van de HIJK. Alle
belastingcombinaties worden doorgerekend voor een falende kering, een kering die correct
functioneert zonder waterbezwaar en een kering die correct functioneert waarbij waterbezwaar
optreedt. In de berekening met waterbezwaar wordt rekening gehouden met een afkondiging van
een maalstop. Voor deze afkondiging wordt de waterstand op de Hollandsche IJssel bij Gouda en
bij Krimpen geëvalueerd. Bij Gouda wordt een stop afgekondigd bij overschrijding van NAP+2,8 m
en bij Krimpen geldt een overschrijding van NAP+2,6 m (zie ook Tabel 3).
Het hydraulisch model is gewijzigd om te kunnen rekenen met waterbezwaar op de HIJ. Op de
locaties van de gemalen is een zijtakje van 200m lang en 20 m breed aan het model toegevoegd.
Halverwege dit takje is het gemaal als een kunstwerk aanwezig. Aan het eind van de tak wordt in
berekening met waterbezwaar het debiet uit Tabel 6 opgelegd (in berekeningen zonder
waterbezwaar is dit debiet 0 m3/s). De capaciteit van het gemaal wordt via de schematisatie in DRTC (Delta shell Real-Time Control) opgelegd aan de hydraulische berekening. Als bij Krimpen of
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Gouda brug het maalstoppeil wordt overschreden, dan de pompcapaciteit gelijk aan 0 m3/s, in
andere gevallen is de pompcapaciteit gelijk aan de waarden uit de tabel.
Volkeraksluizen
De inzet van het Volkerak-Zoommeer (VZM) wordt meegenomen in de SOBEK-berekeningen.
Daarbij zij vermeld dat het beheer van het Volkerak-Zoommeer in het model vereenvoudigingen
kent t.o.v. de werkelijkheid, namelijk: de aanvoer van water uit West-Brabant en Zeeland is
verwaarloosd, de getijrand bij de Bathse spuisluis ontbreekt (geen afvoer) en de mogelijkheid tot
spuien via de Krammersluizen (richting de Oosterschelde) bij sterk verhoogde waterstanden op het
meer is niet opgenomen. Naar verwachting heeft dit een effect op de waterstanden op het
Volkerak-Zoommeer zelf, maar een beperkt effect op de waterstanden op het
Haringvliet/Hollandsch Diep. Voor deze studie volstaat de huidige modellering. Uitgangspunt is dat
voorafgaand aan een storm op zee of een hoge rivierafvoer de waterstand op het VZM gelijk is aan
NAP+0m. Als de waterberging wordt ingezet is een verval t.o.v. NAP+0 m beschikbaar.
Klimaatontwikkeling heeft geen effect op dit uitgangspunt, de veronderstelling is dat indien nodig
de huidige spuimiddelen bij Bath en de Krammersluizen worden uitgebreid met gemalen om het
peil op het meer te beheersen.
De Volkeraksluizen hebben een hoogte van NAP+3,25 m. Bij hogere waterstanden op het
Haringvliet/Hollandsch Diep zullen deze sluizen overlopen. Dit is geschematiseerd met een stuw
van 120m breed en een hoogte NAP+3,25 m. De Hellegatsdam en de Volkerakdam zijn met de
huidige hoogte ook niet altijd kerend bij extreme zeespiegelstijging, maar uitgangspunt is dat deze
'aarden' dammen zullen worden opgehoogd.
Haringvlietsluizen
De Haringvlietsluizen voeren het water af naar de Noordzee bij hoge rivierafvoeren. Bij laagwater
op zee wordt een aantal schuiven met een bepaalde hoogte geopend op basis van de
afvoerbehoefte (cq. de afvoer te Lobith). In 1984 is het beheer van de sluizen, zoals zich dat in de
praktijk had ontwikkeld, vastgelegd in een lozingsprogramma (LPH’84). In 2012 is dit programma
aangescherpt (LPH’2012). Vanaf 2018 functioneren de Haringvlietsluizen (formeel) als
stormvloedkering. Bij vloed gaan de sluizen gedurende een groot deel van het jaar op een 'kier' om
het ecologisch functioneren van het Haringvliet, met name de vismigratie, te kunnen verbeteren.
Door de kier ontstaat er namelijk een natuurlijkere overgang tussen zoet en zout water. Bij zeer
lage rivierafvoeren wordt de 'kier' nog wel gesloten om de zoutbelasting van de RMM te
verminderen.
In Kuijper et. al. (2022) is aangenomen dat in de praktijk de 'kier' gedurende het stormseizoen niet
wordt gehandhaafd en dat het beheer van de 'kier' geen invloed heeft op het falen van de sluizen
(dit heet: lerend implementeren in 'veilig gebied'). Ook is afgesproken dat simulatie van het
lozingsprogramma volgens LPH’84 voldoende nauwkeurig is om gedurende het winterhalfjaar de
hoogwaterstanden bij achterliggende locaties te bepalen. In de simulaties is uitgegaan van het
openen van de schuiven bij eb volgens LPH’84 en dat de schuiven geheel gesloten zijn bij vloed. In
de praktijk wordt de afvoerbehoefte bepaald op basis van de afvoer bij Lobith. In de simulatie is de
afvoer op de Boven-Rijn omgerekend naar de afvoer op de Waal bij Tiel en wordt het aantal open
schuiven (doorstroomoppervlak) bepaald op basis van deze afvoer.
De Haringvlietdam bestaat uit pijlers met daarboven een Nabla-ligger, waarop het wegdek van de
N57 is geconstrueerd. Tussen de pijlers hangen twee schuiven aan de Nabla-ligger, waarvan de
zeewaartse schuif een hoogte heeft van NAP+3 m en de schuif aan rivierzijde van NAPP+5 m. De
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onderkant van de Nabla-ligger heeft een hoogte van NAP+6 m. Bij zware stormen kunnen de hoge
zeewaterstand en golven voor golfoverslag en soms zelfs voor overloop zorgen van de schuif aan
de rivierzijde, waardoor mogelijk de waterstand aan rivierzijde wordt verhoogd. In (Kortlever,
2008) is hiervoor een verband afgeleid. In de modellering is deze relatie zo goed als mogelijk
benaderd door een overlaat van 1,1 km breed. Vanaf NAP+5 m stroomt water van zee richting het
Haringvliet.

PR4611.10 • juni 2022

21

3

Modelinstrumentarium

Voorliggend hoofdstuk geeft een beschrijving van de gehanteerde modellentrein om te komen tot
databases met fysica (waterstanden en golven) die geschikt zijn voor gebruik in het probabilistische model Hydra-NL. Besproken worden het hydraulische model zelf, het gehanteerde MinimalFeedforward-keringenscript (MF-keringenscript) en de aansturing van de kunstwerken in de D-RTC
modellering. Daarnaast wordt de koppeling tussen as- en oeverlocaties toegelicht en wordt
ingegaan op het genereren van de golfcondities en de uiteindelijke databases.

3.1

Algemeen – gehanteerde methode en modellen

We maken gebruik van de methode conform de Systeemanalyse Hollandsche IJssel uit 2019
(Rongen en Maaskant, 2019). Daarin zijn de laatste inzichten over de sluitprocedures van de HIJK
verwerkt die zijn afgestemd met de regio. Ten opzichte van dit instrumentarium zijn de volgende
wijzigingen doorgevoerd:
1. We rekenen met SOBEK3 i.p.v. SOBEK-RE, zodat met een actuele hydraulische 1Dschematisatie van de Rijn-Maasonding kan worden gerekend.
2. We rekenen met de Sommengenerator (variant MHWp5) en sluiten aan bij de werkwijze van
BOI2023. Voor de Hydra-berekeningen op de Hollandsche IJssel gebruiken we Hydra-NL V2.8.4
uit het Kennisprogramma ZSS (Duits, 2021). De golfcondities die worden toegevoegd aan de
hydraulische databases worden gegenereerd met de golfgroeiformules van Bretschneider.
3. Daarnaast gebruiken we in dit project álle combinaties van windsnelheden en zeewaterstanden,
wat afwijkt van de systeemanalyse HIJ waarin gekoppelde windsnelheden en zeewaterstanden
zijn gebruikt (deterministische relatie).
We sluiten aan bij de modelschematisatie die momenteel binnen KP ZSS wordt gebruikt: een
"uitgeklede" versie van het Landelijk SOBEK Model (LSM; versie SOBEK-lsm3-j18_5-v3). In de
recente versie van het Landelijk SOBEK model (LSM3) zitten de volgende versies van de
afzonderlijke watersystemen:


rmm-vozo_j15_5_v2,



oosterschelde_j12_5_v1,



grevelingen_j12_5_v1,



rijntakken_j17_5_v1, en



maas_j18_5_v1.

Dit model is eerder gebruikt voor KP ZSS (Oerlemans et al., 2022), omdat hoge zeespiegelstijgingen in individuele stormen doorwerken tot voorbij Hagestein, Tiel en Lith. We maken daarbij
géén gebruik van het Op-Verwachting-Gestuurde-Keringenscript (OVGK-script), maar voegen het
MF-keringenscript (zoals dit ook in de Systeemanalyse voor de Hollandsche IJssel is gehanteerd)
toe aan de Maatgevend Hoogwater Processor (MHWp5) en de Deltashell-Realtime Control (D-RTC)
schematisatie in SOBEK3.
De MHWp5 (Thonus, 2021) bestaat uit meerdere onderdelen die voor verschillende stappen in het
rekenproces worden gebruikt. Het gehele pakket van Randvoorwaarden Generator Watermodellen
(RGWM), simulatie software (SOBEK3), MF-keringenscript, Sommengenerator Watermodellen
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(SGWM), Golvengenerator en databasegenerator (HRD-generator) wordt de MHW-processor versie
5 (MHWp5) genoemd. In de versie die voor dit project is gebruikt zitten de volgende onderdelen:


SGWM voor MHWp5 versie 1.2.0,



RGWM versie 2.3.0,



MF-keringscript versie 1.0,



SOBEK versie 3.7.22,



HRD Generator versie 1.2.0.

De SGWM zet de rand- en beginvoorwaarden van de simulaties klaar, genereerd de instellingen
van de stormvloedkering en maakt per combinatie een jobscript om het MF-keringenscript en
aansluitend een SOBEK3 uit te voeren op een rekengrid van meerdere computers. Voordat de
simulaties worden uitgevoerd, wordt de RGWM gebruikt voor het maken van de randvoorwaarden
(Tanis, 2019). De beginvoorwaarden zijn apart aangemaakt in een SOBEK3-restart- en een D-RTC
state-import-bestand, door voor elk scenario van de zeewatertand (0,08; 0,5; 1; 2 en 3 m t.o.v.
1995) per afvoerniveau het gemiddeld getij bijna 12 maanden door te rekenen (en voor oostelijke
windrichtingen gemiddeld springtij). Een scenario van de zeewaterstand is voorbereid door per
combinatie van storm en rivierafvoer de rand- en beginvoorwaarden, het closure_settings.json
bestand en het rtcToolsConfig.xml bestand te definiëren. In de rand- en beginvoorwaarden is de
zeespiegelstijging verwerkt, het closure_settings.json bestand zijn de instellingen voor het type
sluiting en de sluit- en inzetpeilen (Tabel 1, Tabel 2 en Tabel 4) verwerkt en in het
rtcToolsConfig.xml bestand zijn de instellingen voor keer- en maalstoppeilen (Tabel 1, Tabel 2 en
Tabel 3) verwerkt.
De simulatie van een combinatie van storm en rivierafvoer wordt uitgevoerd door een job-script.
Door het job-script worden de aangemaakte/aangepaste bestanden naar een tijdelijke rekenmap
gekopieerd, waarna eerst het MF-keringenscript wordt opgestart en aansluitend de berekening met
SOBEK3. Na afloop wordt het rekenresultaat (terug) gekopieerd naar de omgeving van de MHWp5.
Het jobscript voert een onafhankelijke taak uit, die via de MHWp5 gedistribueerd op een rekengrid
kan worden uitgevoerd. Zodoende kunnen alle combinaties naast elkaar worden berekend. Nadat
van een scenario alle combinaties van stormen, rivierafvoeren en inzet van stormvloedkeringen zijn
doorgerekend, worden de lokale windgolven berekend met de formule van Bretschneider. Als lokale
waterstanden en golven bekend zijn, dan wordt per combinatie de maximale lokale waterstand en
de golfparameters voor alle relevante locaties weggeschreven in de database fysica.
Voor dit specifieke project doen we géén aanpassingen aan Hydra-NL v2.8.4 voor KP ZSS. Aan de
software van SOBEK3 zelf doen we ook géén aanpassingen. Wél doen we één aanpassing aan de
modelschematisatie (overstroombare hoogte HIJK) en meerdere aanpassingen aan de D-RTCbestanden (aansturing keringen) in SOBEK3.
Aanpassingen zijn in groen weergegeven in onderstaand blokkenschema (Figuur 11). Binnen het
gele blok (aansturing SOBEK3) zijn op hoofdlijnen de volgende stappen te onderscheiden:
1.

eerst worden met de DIMR (Delta Shell Integrated Model Runner, ofwel het rekenhart) van
SOBEK3 alle belastingcombinaties doorgerekend met een open keringtoestand van alle
stormvloedkeringen.

2.

op basis van de berekeningen uit de eerste stap, worden per belastingcombinatie met het MFkeringenscript de sluitprocedures voor de EPK en de HIJK bepaald. Deze worden
weggeschreven in timeseries_import.xml als invoer voor D-RTC module en doorgerekend.
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3.

op basis van de berekeningen uit de tweede stap, worden per belastingcombinatie met het MFkeringenscript de inzetprocedure voor het VZM bepaald. Deze wordt weggeschreven in
timeseries_import.xml als invoer voor D-RTC module.

4.

met de DIMR worden tot slot de varianten met gesloten keringen en inzet waterberging
doorgerekend voor alle belastingcombinaties.

In hoofdstuk 5.1 is in meer detail toegelicht welke berekeningensets (en in welke volgorde)
gemaakt zijn om tot een volledig gevulde database fysica te komen. In bijlage C bespreken we
diverse leerpunten die uit eerdere projecten met de SGWM naar voren zijn gekomen en die we in
dit project hebben toegepast om het rekenproces robuuster te maken.

Figuur 11 Schematische weergave van de MHWp5 met alle afzonderlijke onderdelen. De groene blokken zijn
aangepast binnen het huidige project.

3.2
3.2.1

Minimal-Feedforward keringenscript (“MF-keringenscript”)
Achtergrond

De toestand van een stormvloedkering is enerzijds gebaseerd op de toekomstige situatie (moment
van sluiten van een verwachte overschrijding van het sluitpeil) en anderzijds op de actuele situatie.
In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KP ZSS) en bij het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) wordt de Rijn-Maasmonding (RMM) doorgerekend met een groot aantal
combinaties van stormen en rivierafvoeren. In deze berekeningen worden (verloop van)
waterstanden en golven gesimuleerd. Specifiek voor de doelen van KP ZSS en BOI is het verloop
van een storm op zee en/of de rivierafvoer sterk vereenvoudigd en á priori volledig bekend,
zodoende hoeft geen rekening gehouden te worden met onzekerheden die bij operationele

PR4611.10 • juni 2022

25

voorspellingen wel spelen. Dit maakt het onnodig om per etmaal (of vaker) opnieuw voorspellingen
vooruit te doen, het verloop van de zeewaterstand en de rivierafvoer is immers vooraf 100%
bekend.
Het tot op heden beschikbare Op-Verwachting-Gestuurde-Keringenscript (OVGK-script), dat is
ontwikkeld voor de simulatie van operationele situaties, kan daarom op drie manieren worden
vereenvoudigd:
1.

Verplaatsen van een deel van de logica die de stormvloedkeringen aanstuurt. Specifieker:
verplaats die logica die gebruik maakt van de actuele situatie, van het keringenscript naar de
Real-Time-Control module van de Delta Shell (D-RTC) en laat het rekenhart (de DIMR) zelf de
aansturing van de stormvloedkeringen tijdens een simulatie uitvoeren.

2.

Vereenvoudigen van de interactie tussen de verschillende stormvloedkeringen en andere
kunstwerken zoals sluizen, omdat de tijdreeksen op de randen van het model van tevoren
volledig bekend zijn.

3.

Aanpassen van de rekenprocedure, door de volgorde waarin belastingcombinaties moeten
worden doorgerekend strikt voor te schrijven. Ter illustratie: als eerste moeten b.v. de
situaties met geopende stormvloedkeringen worden doorgerekend, zodat deze ook kunnen
worden gebruikt als voorspelling om te kunnen bepalen, of en wanneer, stormvloedkeringen
gesloten moeten worden in vervolgsimulaties.

Dit vereenvoudigde "Minimal Feedforward" keringenscript ("MF-keringenscript") is op maat
ontwikkeld voor toepassing binnen KP ZSS en BOI op de Hollandsche IJssel en is beschikbaar voor
toepassing in combinatie met SOBEK3.
Het Minimal Feedforward (MF-)keringenscript versie 1.0, bepaalt voor een belastingcombinatie of
sluit- en inzetpeilen worden overschreden aan de hand van de berekening met open
stormvloedkeringen. Indien overschrijding is vastgesteld, bepaalt het script het type sluiting i.c.m.
het stormvenster (sluitperiode) en schrijft dit weg in timeseries_import.xml (invoer D-RTC). Het
MF-keringenscript wordt voorafgaand aan de SOBEK3 berekening via het jobscript uitgevoerd. Hier
beschrijven we de bepaling van de stormvensters waarbinnen de Europoortkering (EPK) en de
Hollandsche IJsselkering (HIJK) gesloten kunnen worden (en mogelijk de waterberging VZM wordt
ingezet). In de belastingcombinatie met sluitingen van de kunstwerken zijn de waterstanden
anders, waardoor het moment van openen of tussentijds spuien op voorhand niet bepaald kan
worden. Om deze reden zijn extra condities (triggers en controllers) in de D-RTC schematisatie van
het model verwerkt (in bestand rtcRuntimeConfig.xml), die controleren of de kering daadwerkelijk
moet sluiten, spuien of openen, op basis van de actuele situatie in de simulatie. De keringen
hoeven dus niet het gehele stormvenster gesloten te zijn.
Voorafgaand aan de sluitperiode is de kering altijd open, en na de sluitperiode zal deze alleen nog
openen (eventueel wachtend op specifieke condities) en niet meer sluiten. Binnen de periode wordt
de kering gesloten, eventueel tussentijds geopend (spuien) en weer gesloten.


Op basis van de code van de belastingcombinatie (status EPK en HIJK) bepaalt het
keringenscript of overschrijding van het sluit-/inzetpeil van de kunstwerken (en vervolgens de
stormvensters en type sluiting) moet worden bepaald. Als in de naam is aangeven dat EPK
en/of HIJK faalt, dan wordt de procedure van het script overgeslagen en worden de bestanden
fail_EPK_closure.txt, fail_VZM_deployment.txt en/of fail_HIJK_closure.txt weggeschreven in de
uitvoermap. De default versie van timeseries.xml wordt gekopieerd naar de tijdelijke
rekenmap.



Is via de naam aangegeven dat correct functioneren van de kunstwerken moet worden
gesimuleerd, dan wordt de procedure van het MF-keringenscript uitgevoerd. Als overschrijding
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van een sluit-/inzetpeil wordt vastgesteld, dan wordt een figuur (bijv. Figuur 12, Figuur 13 of
Figuur 14) met een visualisatie van deze vaststelling weggeschreven. De waarde van timetriggers MasterSVKM_*, MasterSVKH_*, MasterHIJK en MasterVZM worden op “True” gezet in
timeseries_import.xml. Wordt een sluit-/inzetpeil niet gehaald, dan worden respectievelijk de
bestanden no_EPK_closure.txt, no_HIJK_closure.txt of no_VZM_deployment.txt weggeschreven
(de time-triggers worden dan niet aangepast).
Belangrijk
Merk op dat per storm één aaneengesloten sluitperiode (venster) wordt gedefinieerd. De stormen in de BOI
belastingcombinaties zijn dusdanig vereenvoudigd dat één aaneengesloten stormvenster voldoet (het
stormverloop heeft namelijk altijd de vorm van een trapezium). De kering wordt tussentijds niet volledig
geopend (i.e. de Maeslantkering blijft uitgevaren, de Hartelkering blijft tot veilig geheven en de HIJK blijft tot
spuihoogte geheven). Doordat beide keringen de mogelijkheid hebben om te spuien (cq. op te drijven), heeft
het definiëren van 1 sluitperiode minimaal effect op de berekende waterstanden in de vereenvoudigde
stormverlopen die binnen BOI gehanteerd worden. Omdat de HIJK eerder in de tijd (bij een lager sluitpeil)
wordt gesloten en geen (of nauwelijks) invloed heeft op het bereiken van het sluitpeil van de EPK, kan het
stormvenster voor de HIJK en het stormvenster van de EPK op basis van dezelfde open-berekening
onafhankelijk van elkaar worden bepaald. Eventuele wijzigingen voor het (eerder) openen van de HIJK
achter een gesloten EPK, wordt door de logica in D-RTC bepaald en niet door het MF-keringenscript op basis
van de open-berekening.

De schematische weergave van de aansturing van de kunstwerken is terug te lezen in hoofdstukken 2.5 en 2.6. Hieronder lichten we deze typen sluitingen en bijbehorende condities nader toe.

3.2.2

Europoortkering

De Europoortkering (EPK), bestaande uit de Maeslantkering en de Hartelkering, dient te sluiten
wanneer de voorspelde waterstand bij Rotterdam of Dordrecht hoger is dan respectievelijk
NAP+3,0 m en NAP+2,9 m. De periode van sluiting van de gehele EPK hangt vervolgens af van de
rivierafvoer van de Rijn bij Lobith. Is deze 6000 m 3/s of hoger, dan sluit de EPK op kentering ter
plaatste van de kering, zo niet, dan sluit deze op overschrijding van het keerpeil van NAP+2,0 m
ter plaatse van de kering. Deze gegevens zijn opgenomen in closure_settings.json bestand (zie
bijlage A). Beide sluitingen hebben een andere sluitperiode. Het script bepaald welke type sluiting
van toepassing is en schrijft voor dat type sluiting de periode naar time-triggers StrmvldSVKM_*
en StrmvldSVKH_* in timeseries_import.xml. Voor dit onderscheid gebruikt het script de
naamgeving van de belastingcombinatie (realisatie basisstochast rivierafvoer).
Peilsluiting
De peilsluiting is het eenvoudigst. Dit beslaat in eerste instantie de periode waarin de waterstand
bij de Maeslantkering zelf groter is dan het keerpeil NAP+2,0 m. Dit is in Figuur 12 het grijze
venster tussen de verticale lijnen “Start > 2,00 m+NAP” en “End > 2,00 m+NAP”. Het venster is
het resultaat van een open-berekening. De figuur wordt weggeschreven in de uitvoermap
(EPK_closure.png).

PR4611.10 • juni 2022

27

Figuur 12 Waterstanden bij de Maeslantkering, Dordrecht en Rotterdam (boven) en afvoer door de
Maeslantkering (onder) voor de belastingcombinatie K1FMzK2FMoZp6.00Q02000U010R292.5 5. De
verticale lijnen geven de karakteristieke momenten aan waarbinnen de sluitperiode (grijze vlak) is
gekozen.

Aan het einde van deze periode is het aannemelijk dat de buitenwaterstand nog hoger is dan de
binnenwaterstand. Immers, de afvoer is laag, dus het zal even duren voordat de waarde van
NAP+2,0 m aan de binnenkant bereikt wordt. Om deze reden wordt de sluitperiode verlengd, zodat
het moment waarop het verval naar buiten keert, binnen de sluitperiode valt. De kering kan dan
m.b.v. D-RTC schematisatie beginnen met spuien (door op te drijven), en aan het einde van de
sluitperiode ingevaren worden.
Het verlengen van de sluitperiode gebeurt aan de hand van twee tijdstippen (waarvan de laatste
wordt aangehouden als het einde van het stormvenster):
1.

De periode moet lang genoeg zijn om het omkeren van het verval mee te kunnen nemen. De
periode verlengen tot het moment van kentering (waarin het verval omkeert) in de open
berekening, na het einde van de peiloverschrijding, bevat in ieder geval het omkeren van het
verval in de gesloten berekening (in deze berekening is de binnenwaterstand hoger en zal dus
al eerder boven de buitenwaterstand uitkomen dan in de open berekening). Het moment van
kentering na de overschrijdingsperiode is aangegeven met de laatste verticale stippellijn in de
figuur “Tide turning (open)”.
Wanneer we dit moment hanteren voor het einde van de sluitperiode, wordt tot dat moment
alleen gespuid, maar blijft de stormvloedkering nog in de Nieuwe Waterweg liggen. In het
geval van een hogere rivierafvoer kan dit lang duren, of zelfs helemaal niet voorkomen. Bij

5

In hoofdstuk 4.1 is de codering van de belastingcombinatie nader toegelicht.
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zulke afvoeren zal een opgedreven kering een hydraulische weerstand zijn, en daardoor de
binnenwaterstanden verhogen. Daarom is nog een tweede moment toegevoegd.
2.

Het moment waarop de waterstand bij de kering kleiner is dan NAP+1,0 m. Deze waarde is
proefondervindelijk gekozen. Het kan voorkomen dat het verval nog niet is gekeerd voor dit
moment. Dat wordt afgevangen door de D-RTC schematisatie door pas op te op te drijven als
het verval zeewaarts is. De waterstand is echter dusdanig laag dat deze niet de maximale
waterstand zal bepalen (de kering sloot ‘pas’ bij NAP+2,0 m) en heeft een waarde waaruit kan
worden afgeleid dat de verhoogde zeewaterstand (met stormopzet in BOI) is gepasseerd. De
waterstand van NAP+1,0 m is aangegeven met de groene stippellijn in de figuur, het moment
waarop deze waterstand onderschreden wordt, met de verticale stippellijn “Water level < 1,00
m+NAP”6.

Door de eerste van de twee momenten te kiezen, blijft de kering lang genoeg uitgevaren voor een
(mogelijke) tweede sluiting en kort genoeg om geen hydraulische weerstand te vormen bij hoge
afvoeren. We verwachten dat binnen het bereik van gehanteerde randvoorwaarden, de maximale
waterstand op deze manier niet zal afhangen van het moment van openen.
Kenteringsluiting
In het geval van een rivierafvoer bij Lobith groter of gelijk aan7 6000 m3/s, wordt de sluitperiode
bepaald aan de hand van de waterstanden bij Rotterdam en Dordrecht. Vervolgens sluit de EPK op
kentering. Hierdoor is ruimte in het watersysteem om de hoge rivierafvoer te bergen. Het tijdstip
van kentering wordt bepaald aan de hand van de open berekening. Voor de gesloten berekening is
dit echter hetzelfde tijdstip, omdat er nog geen sluitingen zijn die de afvoer beïnvloeden. Dit
tijdstip van kentering is aangegeven met “Tide turning (closure)” in Figuur 13. Deze visualisatie
van een kenteringsluiting wordt weggeschreven in de uitvoermap (EPK_closure.png).
Merk op dat de verticale streep iets voor het snijpunt van de rode lijn met de 0 ligt in de onderste
deelfiguur. Dit tijdstip is met 20 minuten (2 rekentijdstappen van 10 min in SOBEK3) vervroegd,
omdat het even duurt voordat de kering is uitgevaren (deze uitvaarperiode is via de invoer van het
MF-keringenscript - closure_settings.json - te wijzigen).
Het moment van openen is, net als bij de peilsluiting, het eerste tijdstip van “onderschrijding van
NAP+1,0 m” en “kentering na de overschrijdingsperiode”, wederom om een balans te zoeken
tussen niet te vroeg openen (mogelijk 2e sluiting) en niet te laat openen (hydraulische weerstand).

De procedure voor het openen van de kering komt niet overeen met het Basisontwerp Keringsprocedures
(Rozemuller, 2006). In de praktijk wordt steeds 24 uur vooruit gekeken en vastgesteld of de komende 24 uur het
#Speil (NAP +2,80 m) wordt overschreden. Om met één voorspelling voor de gehele stormperiode te volstaan
(vanwege rekentijd) is gekozen voor een afwijkende procedure voor het openen van de kering. Uit de vergelijking met
het OVGK blijkt, dat deze vereenvoudig geen effect heeft op de maximale waterstand en een gedrag van de keringen
oplevert dat goed overeenkomt met het Basisontwerp Keringprocedures (dit komt weer door de sterk vereenvoudigde
vorm van een storm die in BOI wordt gehanteerd).
7 In werkelijkheid zal de gemeten (piek)rivierafvoer nooit exact 6000 m3/s zijn. In de productieberekeningen is dit één
van de gediscretiseerde afvoeren, wat de reden is om dit specifiek te benoemen.
6
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Figuur 13 Waterstanden bij de Maeslantkering, Dordrecht en Rotterdam (boven) en afvoer door de
Maeslantkering (onder) voor de belastingcombinatie K1FMzK2FMoZp300Q12000U010D293. De verticale lijnen
geven de karakteristieke momenten aan waarbinnen de sluitperiode (grijze vlak) is gekozen.

3.2.3

Hollandsche IJsselkering

Voor de Hollandsche IJsselkering zijn net als voor de EPK twee typen sluitingen mogelijk, een
peilsluiting en een kenteringsluiting8. De sluitperiode is voor beide hetzelfde. Welk type sluiting
actief is, wordt door het script bepaald op basis van de naamgeving van de belastingcombinatie
(realisatie basisstochast zeewaterstand). Een kenteringsluiting wordt geïnitieerd door time-trigger
Kenteringsluiting op “True” te zetten. Figuur 14 geeft een berekende sluitperiode weer voor de
Hollandsche IJsselkering. Deze figuur wordt als indicatie en visualisatie van een sluiting van de
HIJK weggeschreven in de uitvoermap (HYK_closure.png). Het script schrijft daarnaast de
sluitperiode naar time-trigger StrmvldHYK in timeseries_import.xml.

In de productiesommen wordt ook nog onderscheid gemaakt in sluiting met en zonder waterbezwaar op de
Hollandsche IJssel. Het onderscheid wordt via de sluitsituatie gemaakt, omdat zo het makkelijkst de kansen verwerkt
kunnen worden (waterbezwaar is alleen relevant bij sluiting). Qua sluitprocedure is er echter geen verschil.
8
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Figuur 14 Waterstanden bij de Hollandsche IJsselkering en afvoer door de Hollandsche IJsselkering (onder)
voor de belastingcombinatie K1CFzK2CFqZp600Q02000U010D293. De verticale lijnen geven de
karakteristieke momenten aan waarbinnen de sluitperiode (grijze vlak) is gekozen.

De sluitperiode wordt op vergelijkbare wijze bepaald als voor de kenteringsluiting van de EPK
(hoofdstuk 3.2.2), met één verschil: het moment waarop de kering weer open kan. Voor de EPK is
dit het eerste tijdstip van “onderschrijding van NAP+1,0 m” en “kentering na de
overschrijdingsperiode”. Echter, bij de Hollandsche IJsselkering kan een hoge rivierafvoer de
waterstanden over de hele duur van de simulatie verhogen, waardoor een vast niveau van
bijvoorbeeld NAP+1,0 m niet altijd hetzelfde moment beschrijft. Voor de Hollandsche IJsselkering
is daarom gekozen voor openen op de waterstand waarbij de kering is begonnen met sluiten. Deze
waterstand kan hoger liggen in het geval van een hoge rivierafvoer. Door lekverlies en eventueel
waterbezwaar wordt verwacht dat de binnenwaterstand (Hollandsche IJssel) vóór dit tijdstip de
buitenwaterstand (Nieuwe Maas) overschrijdt. De kering zal in dat geval al spuien (aangestuurd
door de D-RTC schematisatie), waarmee het verschil in waterstand over de kering klein genoeg is
om een translatiegolf bij opening van de kering te voorkomen.

3.2.4

Volkeraksluizen

De waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet om de waterstanden in de Rijn-Maasmonding
te verlagen gedurende een gesloten EPK en een hoge rivierafvoer. Hiervoor wordt een voorspelde
peiloverschrijding van NAP+2,60 m bij Rak Noord gehanteerd. Deze peiloverschrijding wordt
bepaald op basis van een eerdere berekening met een gesloten EPK en géén inzet van het VZM. Dit
is als het ware de voorspelling. Bij overschrijding wordt dus een nieuwe berekening gemaakt,
waarbij de inzet van de waterberging is geactiveerd. De periode waarin water ingelaten kan
worden, is gelijk aan de sluitperiode van de EPK. Het script schrijft deze periode naar time-trigger
StrmvldVZM. De RTC-sturing bepaalt vervolgens of ook daadwerkelijk water wordt geborgen of
niet.
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Een vergelijkbare figuur als Figuur 12, Figuur 13 of Figuur 14 wordt als indicatie en visualisatie van
een inzet van de waterberging weggeschreven in de uitvoermap (VZM_deployment.png). Als het
inzetpeil niet wordt gehaald, dan wordt het bestand no_VZM_deployment.txt weggeschreven.

3.3

D-RTC regeling

De aansturing van de kunstwerken (i.e. de regelingen van de Maeslantkering, Hollandsche
IJsselkering, Hartelkering en Volkeraksluizen) is ingebouwd in de Delta shell Real-Time Control (DRTC) module van SOBEK3. Deze regelingen zijn grotendeels overgenomen uit het SOBEK-RE model
dat is gehanteerd bij het uitvoeren van de Systeemanalyse Hollandsche IJssel (Rongen en
Maaskant, 2019). Hiervoor is de D-RTC schematisatie van het toegeleverde model gewijzigd 9. Deze
wijzigingen zijn terecht gekomen in de bestanden timeseries_import.xml en rtcToolsConfig.xml. De
regelkringen die we in het vervolg van deze paragraaf bespreken, staan in rtcToolsConfig.xml. Door
het MF-keringenscript wordt aan deze regelingen via time-triggers het falen, het type van de
sluiting en het stormventers opgelegd. Deze time-triggers staan in het bestand
timeseries_import.xml. Het MF-keringenscript wijzigt de toestand van de keringen niet tijdens een
simulatie.

3.3.1

Maeslantkering

De regeling van het openen en sluiten van de Maeslantkering kent 5 stadia:
1. Geopend
2. Uitgevaren
3. Afgezonken
4. Opgedreven
5. Ingevaren
De visualisaties van deze stadia in combinatie met de gehanteerde afmetingen van de kering zijn
opgenomen in Figuur 15 en in bijlage B.1. De beweging van de kering is overgenomen uit 'TABEL
MET PROCESTIJDEN MAESLANTKERING' versie 1.0 d.d. 18-06-2015.

In het toegeleverde model was het gebruik van het OVGK-script geïmplementeerd. Na de doorgevoerde wijzigingen is
het nog steeds mogelijk om het model in combinatie met de SingleRunner te gebruiken. Hiervoor is in elke regelkring
de time-triggers Switch* opgenomen. Staat deze condition op “False”, dan wordt de gewijzigde regelkring (i.c.m. het
MF-Script) geactiveerd. Indien de trigger de waarde “True” heeft, dan wordt het mogelijk om met de SingleRunner te
rekenen.
9
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Figuur 15 Visualisatie van de regeling van de opening en sluiting van de Maeslantkering

De D-RTC schematisatie van de schuif van de Maeslantkering bestaat op hoofdlijnen uit twee
regelingen (Figuur 17). De eerste regeling stuurt het in- en uitvaren van de wand/schuif aan en de
tweede regeling simuleert het afzinken en opdrijven van de schuif. Er zijn twee aparte regelingen
voor het uitvaren en afzinken van de schuif (Figuur 16), omdat in D-RTC het meervoudig gebruik
van dergelijke triggers niet mogelijk is.
In Figuur 16 is de volledige regeling voor de Maeslantkering te vinden. De groene ruiten geven de
triggers aan die hierop volgend zijn omschreven. De groene ellipsen geven de informatie aan die
uit de 1D-Flow berekening wordt ingelezen. De oranje rechthoeken beschrijven de actie van het
kunstwerk. De blauwe ellips geeft de variabele waarvan de waarde aan de 1D-Flow berekening
wordt opgelegd. De regelkring wordt elke tijdstap in de simulatie doorlopen.
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Figuur 16 Overzicht aansturing van de Maeslantkering

In Figuur 17 is het schema voor het uit- en invaren van de wand weergeven. Met het MFkeringenscript wordt bepaald of het sluitpeil wordt overschreden. Indien dit het geval is, wordt
bepaald welke sluitprocedure in werking wordt gezet en wat de bijbehorende sluitperiode/ het
stormvenster is.

Figuur 17 Regeling Maeslantkering in D-RTC

Voor de hoogte van de schuif wordt, zodra de kering volledig is uitgevaren en het verval over de
kering landinwaarts is, de schuif ook afgezonken. Dit verval wordt elke tijdstap door D-RTC uit het
1D-Flow resultaat ingelezen. Hiervoor heeft SOBEK3 dus een aparte regeling, die vergelijkbaar is
met bovenstaande figuur.
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Als de sluitperiode voorbij is, wordt door D-RTC gekeken of het verval over de kering zeewaarts is
en wordt de kering opgedreven. Is het verval over de kering aan het einde van de sluitperiode
landinwaarts, dan wordt nog gewacht met opdrijven totdat het verval omdraait. Op het moment
dat het verval omdraait, wordt de kering opgedreven. Wijzigt het verval over de kering tijdens het
opdrijven van zeewaarts naar landinwaarts, dan stopt het opdrijven buiten de sluitperiode niet.
Zodra de kering buiten de sluitperiode volledig is opgedreven, wordt de kering ook ingevaren.
Als gedurende de sluitperiode het verval over de kering zeewaarts is, dan wordt de kering
opgedreven om te spuien. Zodra het verval omdraait (naar landinwaarts) dan wordt de kering weer
afgezonken. Gedurende de gehele sluitperiode blijft de kering uitgevaren, ook als de kering (door
zeewaartse verval) langdurig is opgedreven. Als de kering eenmaal start met invaren, kan deze
niet meer worden afgezonken.

3.3.2

Hartelkering

De D-RTC module van de Hartelkering kent vier regelingen in SOBEK3, dit zijn:
1. Openen en sluiten van de brede schuif
2. Overstort van de brede schuif
3. Openen en sluiten van de smalle schuif
4. Overstort van de smalle schuif
In Figuur 18 is de volledige regeling voor de Hartelkering te vinden. De regelkring wordt elke
tijdstap in de simulatie doorlopen. Vooraf heeft het MF-keringenscript het stormvenster bepaald.
Indien de tijdstap binnen het venster valt, wordt het verval over de beide keringen berekend en op
basis daarvan volgt één van de volgende acties:
a. Als het verval negatief (landinwaarts) is, sluit de kering.
b. Als het verval gelijk is aan 0 of positief (zeewaarts) wordt de kering geopend.
Gedurende de sluitperiode kunnen beide schuiven meerdere keren worden geopend en gesloten
afhankelijk van het verval. De beweging van de schuiven is overgenomen uit de 'Tabel met
procestijden Maeslantkering' versie 1.0 d.d. 18-06-2015 (hierin zijn ook de tijden voor de
Hartelkering te vinden).
Indien de tijdstap buiten de sluitperiode valt, wordt het verval over de kering berekend en op basis
daarvan volgt één van de volgende acties:
a. Als het verval negatief is (landinwaarts) blijft de kering nog een tijdje gesloten.
b. Als het verval gelijk is aan 0 of positief (zeewaarts) wordt de kering geopend.
c. Als buiten de sluitperiode het verval dan nog een keer omdraait, maar de schuiven zijn al
enigszins geheven, dan worden deze verder geopend tot volledig geheven.
De groene ruiten in Figuur 18 geven de triggers aan die hiervoor ingelezen. De oranje rechthoeken
beschrijven de actie van het kunstwerk. De blauwe ellips geeft de variabele waarvan de waarde
aan de 1D-Flow berekening wordt opgelegd. De regelkring wordt elke tijdstap in de simulatie
doorlopen.
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Figuur 18 Regeling Hartelkering in D-RTC

3.3.3

Hollandsche IJsselkering

De regeling van het openen en sluiten van de Hollandsche IJsselkering kent 5 stadia, dit zijn:
1. Open
2. Gesloten
a. Kentering
b. Peil
3. Open - spuien
4. Gesloten verval
5. Open – einde storm
De visualisatie i.c.m. de afmetingen is opgenomen in bijlage B.3.
De Hollandsche IJsselkering bestaat uit één regeling die de hoogte van onderkant van de schuif
(GateLowerEdgeLevel) van de kering aanstuurt, zie Figuur 19. Als sprake is van een sluitperiode
(overschrijden sluitpeil) wordt gekeken of de HIJK door middel van peilsluiting of kenteringsluiting
gesloten moet worden (beide zijn vooraf bepaald door het MF-keringenscript, zie hoofdstuk 3.2.3),
wat nader is uitgewerkt in Figuur 4. Zodra de kering gedurende de sluitperiode gesloten is, kan
deze tussentijds worden geopend om te spuien (dit treedt op als in gesloten toestand het verval
omdraait richting Rotterdam).
Als het stormvenster afgelopen is, wordt de hoogte van de onderkant van de Hollandsche
IJsselkering uitgelezen en vervolgens volgt op basis daarvan één van de volgende acties:
a. Als de schuif lager staat dan NAP–6,4 m wordt eerst het verval over de Hollandsche
IJsselkering getoetst. Bij een verval groter of gelijk aan nul (richting Rotterdam) wordt de
schuif geheven en gaat de kering open. Bij een negatief verval (richting Gouda) blijft de kering
(nog even) dicht.
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b. Zodra buiten de sluitperiode de schuif in beweging komt en hoger staat dan NAP–6,4 m (net
boven de kieropening) gaat de kering geheel open en zakt niet meer (ook niet als het verval
omdraait).
In Figuur 19 is de volledige regeling voor de Hollandsche IJsselkering te vinden. De groene ruiten
geven de triggers aan die hiervoor zijn omschreven. De groene ellipsen geven de informatie aan
die uit de 1D-Flow berekening wordt ingelezen. De oranje rechthoeken beschrijven de actie van het
kunstwerk. De blauwe ellips geeft de variabele waarvan de waarde aan de 1D-Flow berekening
wordt opgelegd. De regelkring wordt elke tijdstap in de simulatie doorlopen.

Figuur 19 Regeling Hollandsche IJsselkering in D-RTC

3.3.4

Volkeraksluizen

De spuisluizen in de Volkerakdam bestaan in de schematisatie van SOBEK3 uit één kunstwerk met
een breedte van 120 m. De regeling van de schuif is te vinden in Figuur 20 en wordt elke tijdstap
in de simulatie doorlopen. Het MF-keringenscript toetst vooraf of de waterberging moet worden
ingezet (hoofdstuk 3.2.4) en past daarvoor de triggers MasterVZM en StrmvldVZM aan. Bij
noodzakelijk inzet van de berging en er is sprake van een stormvloed, volgt één van de volgende
acties:
a. Als de Maeslantkering is uitgevaren en het verval over de Volkerakdam is positief (richting
VZM), wordt het inlaten gestart en worden de sluizen geopend.
b. Als het verval 0 of negatief is (richting Haringvliet), wordt het inlaten gestopt en de spuisluizen
gesloten.
c.

Als de Maeslantkering niet is uitgevaren, wordt het inlaten gestopt en de spuisluizen gesloten.

Als er geen stormvloed meer is, wordt gecontroleerd of de waterstand op het Volkerak-Zoommeer
verhoogd is (hoger dan NAP+0,5 m) is. Op basis daarvan volgt één van de volgende acties:
a. Als het verval over de Volkerakdam negatief (richting Haringvliet) is, wordt de berging geleegd
richting het Haringvliet en gaan de schuiven open.
b. Als niet aan deze condities wordt voldaan, gaan de schuiven dicht.
In Figuur 20 is de volledige regeling voor de Volkeraksluizen te vinden. De groene ruiten geven de
triggers aan die hiervoor zijn omschreven. De groene ellipsen geven de informatie aan die uit de
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1D-Flow berekening wordt ingelezen. De oranje rechthoeken beschrijven de actie van het
kunstwerk. De blauwe ellips geeft de variabele waarvan de waarde aan de 1D-Flow berekening
wordt opgelegd. De regelkring wordt elke tijdstap in de simulatie doorlopen.

Figuur 20 Regeling voor Volkeraksluizen in SOBEK3

3.4

Koppeling as- naar oeverlocaties

In [Paarlberg en Bénit, 2021] is een beschrijving gegeven van de definitie van de uitvoerlocaties
voor de productieberekeningen zoals deze typisch binnen BOI gebruikt worden. Per normtraject en
hoge gronden zijn elke 100 m langs de waterkering verschillende sets locaties beschikbaar:
1. Basislocaties: oeverlocaties langs de waterkering om de 100 m en op 60 m buiten de teen van
de waterkering;
2. Back-up locaties: oeverlocaties langs de waterkering om de 100 m en op 110 m buiten de teen
van de waterkering, die als back-up dienen voor de basislocaties in het geval van droogval;
3. Terugvallocaties: locaties die in principe altijd water bevatten;
4. Aslocaties: punten die om de 100 m in de as van de rivier liggen. Op aslocaties worden alleen
waterstanden berekend, geen golfcondities.
5. Extra locaties: punten die niet primair of direct bedoeld zijn voor de beoordeling van de
waterkering zelf, maar praktisch zijn voor bijvoorbeeld havendammen, voorlanden of als
randvoorwaardelocaties voor havens;
De Hollandsche IJssel neemt binnen BOI een aparte status in. Het is namelijk het enige watersysteem waarvoor de productieberekeningen met een één-dimensionaal SOBEK-model zijn
uitgevoerd. De hele Hollandsche IJssel is dus geschematiseerd als een stelsel van één-dimensionale watergangen (“takken”) in de as van de riviertak (de paarse lijn in Figuur 21). Dat betekent
dat we géén gebruik maken van de verschillende typen locaties zoals hierboven benoemd, maar
slechts te maken hebben met de aslocaties en één set oeverlocaties per normtraject.
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Figuur 21 Definitie van uitvoerlocaties op de Hollandsche IJssel. De paarse punten zijn de aslocaties om de 100
m, de groene en rode punten zijn de daaraan gekoppelde oeverlocaties langs beide normtrajecten.

Voor de vertaalslag naar de waterkering zijn weliswaar locaties langs de teen van de dijk gekozen
(de groene en rode punten in Figuur 21), maar zijn de waterstanden voor deze oeverlocaties direct
gekoppeld aan de aslocaties (de paarse punten). Dat betekent dat de waterstanden voor beide
oevers overeenkomen met de bijbehorende aslocaties. Het dwarsverhang over de watergang wordt
hierbij verwaarloosd (ingeschat is dat dit een zeer kleine fout introduceert die door de
onzekerheidsparameters wordt verdisconteerd). Voor de golven worden wél aparte golfcondities
bepaald (de strijklengten en bodemhoogten per oeverlocatie verschillen van elkaar). Hiervoor
verwijzen we naar hoofdstuk 3.5.

3.5

Genereren van golfcondities

De golfcondities voor de Hollandsche IJssel zijn afgeleid met de golfgroeiformules van
Bretschneider. Deze geven de significante golfhoogte (Hs) en de significante golfperiode (Ts)
afhankelijk van de potentiële windsnelheid op 10 m hoogte, de effectieve strijklengte en de
gemiddelde waterdiepte over die strijklengte. Naast onderstaande uitleg zijn in Bijlage E de
golfgroeiformules en de uitleg voor transformatie inclusief winddragafkapping opgenomen.
Windsnelheid
Specifiek voor de golven op de Hollandsche IJssel is voor de windsnelheid op 10 m hoogte gebruik
gemaakt van de potentiële windsnelheid (zie hoofdstuk 2.10.3 voor een toelichting op de
argumentatie waarom). De windsnelheid waarvoor statistiek is afgeleid en waarmee de databases
zijn gevuld, betreffen ook potentiële windsnelheden. Merk op dat dit alleen geldt voor de golven op
de Hollandsche IJssel en dat voor de waterstanden en golfcondities in andere watersystemen
gebruik wordt gemaakt van open-water windsnelheden. De discretisatie van potentiële
windsnelheden komt overeen met de windsnelheden die ook in de waterbewegings- en
golfmodellen zijn gebruikt voor de RMM en meren.
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Tabel 7 Windsnelheden voor golfberekeningen HIJ
Potentiële windsnelheid gecorrigeerd
Potentiële windsnelheid
voor winddragafkapping t.b.v.
op 10 m hoogte
Bretschneider
[m/s]
[m/s]
0

0,00

10

10,00

16

16,00

22

22,00

27

27,00

32

31,46

37

34,99

42

38,37

47

41,63

Hierbij is rekening gehouden met het feit dat volgens de laatste inzichten de winddragcoëfficiënt
niet verder toeneemt voor open-water windsnelheden boven de 30 m/s (Tabel 7). Aangezien het
afkappen van de winddragcoëfficiënt niet in de golfgroeiformules van Bretschneider zit, is bij
toepassing daarvan de winddragafkapping in rekening gebracht via een reductie op de open-water
windsnelheid (zie ook bijlage E voor meer details).
Effectieve strijklengten
Voor de effectieve strijklengten is gewerkt met één set strijklengten per uitvoerlocatie,
onafhankelijk van de waterstand. Deze strijklengten zijn bepaald op basis van een watervlakkenbestand van bandijk naar bandijk.
Figuur 22 geeft de berekening van de (effectieve) strijklengtes schematisch weer. De strijklengtes
R(θ) zijn bepaald voor richtingen met een onderling verschil van 5,625˚ (∆θ). Voor het bepalen
van de effectieve strijklengte (Fθ) wordt de projectie van de wind op de strijklengte over een
sector van 47,8125˚ rondom de hoofdrichting (-θ en + θ), gewogen met de cosinus (Hoekstra en
Lammers, 2002).

Figuur 22 Relevante richtingen voor golfperiode en golfhoogte bepaling met Bretschneider
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Gemiddelde waterdieptes
Voor elke uitvoerlocatie en voor elke stochastcombinatie is de bijbehorende gemiddelde
waterdiepte bepaald door de lokale waterstand en de gemiddelde bodemhoogte (voor de
betreffende windrichting) te combineren. De gemiddelde bodemhoogte volgt door alle
bodemhoogtes langs de effectieve strijklengte te middelen zonder verdere weging. Dit is in
overeenstemming met WBI2017 (Calderon et al. 2015). Voor de bodemhoogte is gebruik gemaakt
van Baseline. Voor hoogwatervrije terreinen is dus ook uitgegaan van de actuele hoogte, zoals
beschikbaar in Baseline.
Lokale droogvalcorrectie
Er wordt een extra correctie toegepast, waarbij zowel de golfhoogte als de golfperiode op nul
worden gezet, indien de beschouwde waterstand lager ligt dan de lokale bodemhoogte op de
uitvoerlocatie zelf (droogval).
Aanpak
Aangezien het gebruik van de golvengenerator uit de MHWp5 een langere doorlooptijd heeft ten
opzichte van het script voor het genereren van de golfcondities uit de systeemanalyse HIJ (Rongen
en Maaskant, 2015), is gekozen om het script uit de systeemanalyse HIJ te gebruiken voor de
Bretschneider berekeningen. Indien sprake is van droogval zijn de golfparameters op nul gezet. De
lokale droogvalcorrectie is op dit moment géén onderdeel van de golvengenerator en ook niet
toegepast in Pilot RMM en de systeemanalyse HIJ. Omdat de berekeningen ook voor BOI worden
gebruikt, is deze extra lokale droogvalcorrectie in dit project wél doorgevoerd, in aanvulling op de
correcties per strijkraai.

3.6

Genereren van de databases

Vervolgens kunnen de golven en waterstanden worden gecombineerd en weggeschreven in
databases. Dit is niet gedaan met de database generator uit de MHWp5 vanwege de beperkte
doorlooptijd van het project. Daarom is wederom het script voor het genereren van de golfcondities
uit de systeemanalyse HIJ (Rongen en Maaskant, 2019) gebruikt als basis, met enkele
aanpassingen.

3.7

Conclusie

Er is met succes gebruik gemaakt van het MF-keringenscript, dat gebaseerd is op de
Systeemanalyse van de Hollandsche IJssel. Daarnaast hebben de aanpassingen aan de SGWM
(variant MHWp5) geleid tot een robuuste rekentrein, waarbij succesvol gebruik is gemaakt van
leerpunten uit voorgaande projecten. Het proces is verder versneld door op een andere (eerder
toegepaste) wijze golven te genereren en de database te vullen. Door deze aanpassingen was het
mogelijk om alle benodigde berekeningen per zeespiegelstijging (32.436 berekeningen) in
ongeveer 1 week doorlooptijd te maken op 24 cores10.

Gerekend is op een Dell PowerEdge FC640 server met 2 Intel Xeon Gold 6136 @ 3.0Ghz CPU’s, 192GB RAM en 24
cores.
10
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4

Hydraulische berekeningen

Dit hoofdstuk beschrijft de methode van de hydraulische berekeningen met SOBEK3, inclusief de
wijze waarop het (mogelijk) falen van de HIJK is gemodelleerd. Daarnaast wordt beschreven hoe
berekeningen zijn uitgevoerd met de MHW-processor en hoe de resultaten zijn gecontroleerd.

4.1

Belastingcombinaties

De door te rekenen stochastcombinaties11 hebben bij HvH een gemiddeld getij waarde van
NAP+1,15 m (bij westelijke windrichtingen) + 0,05 m (ZSS 2035) = NAP+1,20 m (Tabel 8) en een
springtij waarde van NAP+1,32 m (bij oostelijke windsectoren) + 0,05 m (ZSS 2035) = NAP+1,37
m (Tabel 9).
Tabel 8 Belastingcombinaties (SOBEK3: 21.312) bij westelijke windrichtingen, met FM = Faal Modus, CF =
Correct Functioneren, z = zonder en m = met inzet VZM, q = met en o = zonder regionale afvoer.
Afvoer

Afvoer

Zeewater-

Wind-snelheid

Wind-

Rijn Lobith

Maas

stand 12

(Upot)

richting

[m3/s]

Lith
[m3/s]

Europoort-kering

Stormvloedkering
Hollandsche IJssel

[m/s]
[m+NAP]

[°N]

[functioneren]

[functioneren]

600

55

1,2

0

225,0

FMz

FMo

2000

222

2,0

10

247,5

CFz

CFq

4000

729

3,0

22

270,0

CFm

CFo

6000

1235

4,0

32

292,5

8000

1742

5,0

42

315,0

10000

2248

6,0

47

337,5

13000

3008

7,0

16000

3768

8,0

17000

4022

18000

4275

20000

4782

24000

5769

360,0

Tabel 9 Belastingcombinaties (SOBEK3: 444) voor de productieberekeningen bij oostelijke windrichtingen.
Afvoer

Afvoer Maas

Zeewater-

Wind-

Wind-

Europoort-

Stormvloedkering

Rijn

Lith

stand

snelheid

richting

kering

Hollandsche IJssel

[m3/s]

[m3/s]

[m+NAP]

[m/s]

[°N]

[functioneren]

[functioneren]

600

55

1,37

0

22,5

FMz

FMo

2000

222

10

45,0

4000

729

22

67,5

6000

1235

32

90,0

8000

1742

42

112,5

10000

2248

135,0

13000

3008

157,5

16000

3768

180,0

17000

4022

202,5

18000

4275

20000

4782

24000

5769

Lobith

11
12

De CF-berekeningen worden alleen doorgerekend indien de sluitpeilen worden overschreden.
Bij de referentie zijn de zeewaterstanden met 8 cm verhoogd, om consistent te zijn met Pilot RMM.
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De samenstelling van de combinatie bepaalt de codering van de betreffende berekening. De code
van de berekening wordt vervolgens door het MF-keringenscript, de golvengenerator en de
databasegenerator gebruikt om te interpreteren met welke toestand van de keringen, windsnelheid
en -richting, zeewaterstand en rivierafvoer is gerekend. Als voorbeeld een interpretatie van de
volgende belastingcombinatie:
K1FMzK2FMoZp600Q02000U10D292.5
In het recept voor de codering van berekeningen hanteren we:


K1 staat voor het functioneren van de Europoortkering
(CFm = correct functioneren met inzet VZM, CFz = correct functioneren zonder inzet VZM en
FMz = faalmodus zonder inzet VZM);



K2 staat voor het functioneren van de Hollandsche IJsselkering
(CFq = correct functioneren met waterbezwaar, CFo = correct functioneren zonder
waterbezwaar en FMo = faalmodus zonder waterbezwaar);



Z staat voor de zeewaterstand te Maasmond in m+NAP (p: plus), het laagste niveau wordt
met 1.xx aangegeven, zodat geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen gemiddeld en
springtij (altijd drie karakters);



Q de rivierafvoer bij Lobith in m3/s (altijd vijf karakters, opvullen met voorloopnullen);



U staat voor de potentiële windsnelheid in m/s (altijd twee karakters);



D staat voor de windrichting in graden t.o.v. Noord (altijd vier karakters).

4.2

Controle testberekeningen

Er zijn uitvoerige controle berekeningen uitgevoerd op een set van 1 windrichting (WNW)
gecombineerd met 8 zeewaterstanden, 1 windsnelheid (10 m/s), 13 afvoerniveaus en 9 keringtoestanden wat neerkomt orde 936 sommen. Deze sommen zijn vergelijkbaar met de pilot RMM
berekeningen uitgevoerd met het OVGK-script (Full Logic) in plaats van het MF-keringenscript wat
in deze aanpak is gebruikt (nadere toelichting in hoofdstuk 3.2.1). Op basis hiervan is een aantal
verschillen tussen de SingleRunner en het MF-keringenscript aan het licht gekomen, wat afgestemd
is in een overleg met RWS en Deltares. Daarnaast is een aantal aanvullende uitgangspunten
afgestemd. De belangrijkste bevindingen en toelichtingen zijn opgesomd in Tabel 10.
#
1

Omschrijving

Toelichting

Spuihoogte Hollandsche IJsselkering, na overleg RWS is dat

Afgestemd per mail met R. Vos (RWS)

nu 1,5 m.
2

Lekopening Hollandsche IJsselkering is 4,2 cm, lekopening

Uit toegeleverd model

Maeslantkering is 28 cm, en lekopening Hartelkering is 33
cm.
3

Alle grondlichamen van de verbindende keringen zijn niet

In overleg met RWS is de 40 m brede

overstroombaar. De Maeslantkering is overstroombaar

schuif van de Hollandsche IJsselkering

vanaf NAP+5 m (in SR is dit NAP+5,28 m), de Hartelkering

overstroombaar gemaakt (NAP+5 m),

vanaf NAP+3 m (in SR NAP+3,33 m), de Haringvlietsluizen

niet de grondlichamen en

vanaf NAP+5 m, de Volkeraksluizen vanaf NAP+3,5 m.

scheepvaartsluis.

Uitzondering hierop is de Hollandsche IJsselkering, die is
niet overstroombaar.
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#

Omschrijving

Toelichting

4

De openingssnelheid van Hartel- en Maeslantkering zijn in

Besproken met R. Vos, aanpassen

de SR sneller, dit lijkt ook te gelden voor HIJK (eigenlijk alle

waarden o.b.v. tabel procestijden

stormvloedkeringen even checken).
5

Wij zetten de procedure voor Hollandsche IJsselkering

Besproken met R. Vos, extra berekening

(overschrijding NAP+2,25m) en voor Volkeraksluizen

voor inzet VZM (zie toelichting in

(overschrijding NAP+2,6m) in op basis van de som met

hoofdstuk 3.2.4)

geopende keringen, het OVGK lijkt dit te doen (in ieder
geval soms) op basis van de situatie in een gesloten som.
Dat kan er toe leiden dat de Hollandsche IJsselkering niet
wordt gesloten achter een gesloten Europoortkering. Het
MF-keringenscript zet de waterberging Volkerak-Zoommeer
ook in, als achter een gesloten EPK het peil bij Rak Noord
niet wordt overschreden.
6

7

8

De timing van inzetten van de waterberging Volkerak-

Moment van sluiten bij kenteringsluiting

Zoommeer, lijkt soms niet altijd logisch in de OVGK-

niet correct bepaald in OVGK

berekening.

berekening.

MF-keringenscript start met het legen van het Volkerak-

Dit heeft geen effect op de maximale

Zoommeer nadat de MSLK is ingevaren, het OVGK doet dat

waterstanden, maar is in overleg met

eerder, nl. op het moment dat het verval omklapt (richting

RWS aangepast naar de aanpak van de

Haringvliet).

OVGK.

De regeling van de HIJK is van invloed op de waterstand

Invloed beperkt als HIJK gesloten wordt,

van Rotterdam, mogelijk dat dit in de SR ook van invloed is

besproken met R. Vos (verwaarlozen)

op de sluitprocedure van de EPK.
9

In het OVGK wordt de HIJK gesloten bij overschrijding van

Besproken met R. Vos. Verschillen zijn

NAP+2 m, het MF-keringenscript sluit op peil bij

duidelijk en volgen uit implementatie

overschrijding van NAP+1,5 m. In de meeste gevallen

rekenmethode systeemanalyse HIJ.

wordt de HIJK echter door het MF-keringenscript op
kentering gesloten (de lokale waterstand is dan nog lager).
10

Verlaging sluitpeil met 0,4 m bij uitvoeren geforceerd

Voorstel komt overeen met Pilot RMM

sluiten van de Europoortkering berekeningen.
Tabel 10 Afstemlijst met Rijkswaterstaat op basis van de resultaten van de testberekeningen

4.3

Controle resultaten

In dit hoofdstuk analyseren we eerst het resultaat van de hydraulische berekeningen, voordat we
de database fysica aanmaken (hoofdstuk 5.1). Zodoende krijgen we inzicht in het gevolg van het
falen van de stormvloedkeringen in losse combinaties van storm en rivierafvoer. Zo voorkomen we
dat mogelijk evidente fouten doorwerken in de probabilistische analyse (hoofdstuk 6). Daarnaast
helpt het ons begrip van de resultaten van de probabilistische analyse.

4.3.1

Waterstandsverschillen (“matrix”)

Eén van de typen figuren waar we gebruik van maken zijn zogenaamde "matrix"-figuren. Deze
figuren laten een matrix zien van een groot aantal belastingcombinaties, zodat in een oogopslag
kan worden geconstateerd waar zich verschillen bevinden bij het onderzoeken van een bepaald
fenomeen, zoals het effect van de inzet van het Volkerak-Zoommeer als bergingsgebied. De
visualisatie wordt dus vooral ingezet om verschillen tussen berekeningen snel te duiden.
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In elke figuur is bij een vaste windrichting en vaste windsnelheid gebruik gemaakt van een
rechthoekige matrix met belastingcombinaties van de afvoeren (rijen) en de zeewaterstanden
(kolommen). Elke cel in de matrixfiguur bevat een getal en een kleurcode. Het getal geeft het
verschil in meters weer tussen twee berekeningen die met elkaar worden vergeleken en de kleur
maakt direct visueel inzichtelijk waar de verschillen het grootst (of kleinst) zijn. Hieronder geven
we twee voorbeelden van analyses waarbij we gebruik maken van dit soort "matrix"-figuren.
Impact van geforceerd sluiten versus correct functioneren
In Figuur 23 is het effect van het geforceerd sluiten van de Europoortkering te zien. We vergelijken
de waterstanden van berekeningen waarin de officiële - “normale” - sluitpeilen zijn toegepast, met
de waterstanden van berekeningen waarin de officiële sluitpeilen met 0,4 m zijn verlaagd. In beide
sets berekeningen is de gehele matrix doorgerekend. Getoond is het verschil bij Rotterdam voor
alle zeewaterstanden en afvoeren in de berekening voor windrichting WZW (247,5 oN) in combinatie
met een gesloten Europoortkering (zonder inzet van het VZM) en een correct functionerende
Hollandsche IJsselkering zonder waterbezwaar. De waarden in de figuur zijn de daadwerkelijk
berekende verschillen tussen beide berekeningen13. In de figuur is het verschil in maximale
waterstand (geforceerd sluiten minus normaal sluiten) getoond in een matrix met op de x-as de
zeewaterstand en op de y-as de rivierafvoer. De rechterzijde in de figuur toont een legenda met de
bijbehorende kleurenschaal van het verschil.

Figuur 23 Matrix vergelijking voor de invloed van geforceerd sluiten bij Rotterdam voor verschillende
zeewaterstanden en rivierafvoeren bij K1CFzK2CFoZxxxxQxxxxxU10D247.5 5.

Voor "geforceerd sluiten" zijn de sluitpeilen met 0,4 m verlaagd, wat overeenkomt met sluitpeilen
van NAP+2,60m bij Rotterdam en NAP+2,50m bij Dordrecht. Dit aangepaste sluitpeil zorgt ervoor
dat de Europoortkering bij een iets grotere set aan belastingencombinaties dichtgaat (zie ook
Figuur 5). De waterstand van combinaties waarin de stormvloedkeringen werden gesloten op basis
van de “normale” peilen wijzigen niet. Deze aanpassing heeft alleen effect op de situaties waarbij

Merk op dat het steeds om maximale waterstanden uit een berekening gaat en dat de tijdstippen waarop deze
maxima in beide berekeningen plaatsvinden dus niet op hetzelfde tijdstip plaats hoeven te vinden.
13
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de kering niet dichtging met het “normale” sluitpeil, maar wel bij het met 0,4 m verlaagde sluitpeil.
Daarnaast zien we dat bij de laagste zeewaterstanden de kering nog altijd niet gesloten hoeft te
worden. Bij de hoogste zeewaterstanden levert dit ook geen verschil, aangezien de kering voor
deze situaties al dichtzat bij het normale sluitpeil. De wijze waarop de kering sluit, is niet
aangepast. Het onderscheid tussen type sluiting (op basis van de rivierafvoer), het moment van
kentering of het moment van overschrijden van het keerpeil (op basis van de afvoer/waterstand bij
de Maeslantkering) wijzigen niet. Daarom heeft het verlagen van het sluitpeil – het geforceerd
sluiten - alleen effect voor zeewaterstanden van NAP+2 m en NAP+3 m, afhankelijk van de afvoer
(Figuur 23). Dit zijn precies de belastingcombinaties die in voorgaande studies voor "geforceerd
sluiten" apart werden aangepast.
Impact van inzet VZM bij Rotterdam
Figuur 24 laat het effect zien van de inzet van het VZM op de maximale waterstand bij Rotterdam
voor verschillende belastingcombinaties. Getoond is het verschil bij Rotterdam voor alle stormen en
rivieren in de berekening voor windrichting WZW (292,5 oN) in combinatie met een correct
functionerende Europoortkering (met en zonder inzet van het VZM) en een correct functionerende
Hollandsche IJsselkering zonder waterbezwaar (K1CFzK2CFo en K1CFmK2CFo)5. De waarden in de
figuur zijn de daadwerkelijk berekende verschillen tussen beide berekeningen. In de figuur is het
verschil in maximale waterstand (met inzet VZM minus zonder inzet) getoond in een matrix met op
de x-as de zeewaterstand en op de y-as de rivierafvoer. De rechterzijde in de figuur toont in een
legenda de bijbehorende kleurenschaal van het verschil.

Figuur 24 Impact van inzet van het VZM op de maximale waterstanden bij Rotterdam voor verschillende
zeewaterstanden en rivierafvoeren als verschil van K1CFzK2CFoZxxxxQxxxxxU10D292.5 minus
K1CFmK2CFoZxxxxQxxxxxU10D292.55

De figuur laat voornamelijk verschillen zien bij hogere zeewaterstanden. Het maximale verschil van
ruim 0,5 m (verlaging) is te vinden bij 16.000 m3/s, gecombineerd met een zeewaterstand van
NAP+8 m. Het verschil in individuele belastingcombinaties is dus soms meerdere decimeters, maar
in een probabilistische context zal het effect van de inzet van het VZM beperkt zijn. Dit komt omdat
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de dergelijke belastingcombinaties (door de kleine kans van voorkomen) slechts weinig zullen
bijdragen aan de overstromingskans.
Eén ding dat in het bijzonder opvalt zijn de verschillen tussen afvoeren van 20.000 en
24.000 m3/s. Ter controle beschouwen we de twee getallen in het rood omkaderde vakje in Figuur
24. De getallen geven het verschil weer tussen de situatie met en zonder inzet van het VZM voor
dezelfde belastingcombinatie. Bij een afvoer van 20.000 m3/s levert de inzet van het VZM een
toename van 0,09 m bij Rotterdam, bij een afvoer van 24.000 m3/s geeft de inzet van het VZM een
afname van 0,34 m. Om dit te kunnen verklaren, hebben we vier tijdseries op een rij gezet: voor
de twee afvoerniveaus in combinatie met wel/geen inzet van het VZM. De resultaten ter plaatse
van de Maeslantkering zijn verzameld in Figuur 25 (toelichting op de lijnen en assen in deze figuur
staat onder Figuur 26).

Figuur 25 Waterstandsverlopen bij de Maeslantkering voor een afvoer van 20.000 m3/s (linkerkant) en
24.000 m3/s (rechterkant) in situaties met inzet van het VZM (boven) en zonder inzet (onder).

Wat opvalt is dat de afvoer in sterke mate bepaalt hoe snel de “bak” achter de Maeslantkering
volloopt. Een hogere afvoer zorgt er (logischerwijs) voor dat de waterstanden achter de
Maeslantkering sneller hoog worden (rode doorgetrokken lijnen).
Bij een afvoer van 20.000 m3/s zien we dat de Maeslantkering in de situatie zonder inzet van het
VZM (figuur linksboven) net nog een keer extra dichtgaat. In de situatie met inzet van het VZM is
dit niet langer nodig en blijft de kering open. Het tweede getijpiekje net voor 8 januari komt in
termen van waterstand zonder extra sluiting van de Maeslantkering (maar mét inzet van het VZM)
wat hoger uit dan in de situatie waarbij de Maeslantkering wel sluit (zónder inzet van het VZM). Bij
een afvoer van 24.000 m3/s zien we dat in de situatie zonder inzet van het VZM (rechtsonder) de
waterstand dusdanig snel toeneemt achter de Maeslantkering, dat de waterstand hoger wordt dan
het getijpiekje net voor 8 januari. Het tijdstip waarop de hoogste waterstand valt is dus ook anders
en hier zit enkele decimeters verschil tussen (let op de verticale schaal van de rechteras).
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Merk op dat de figuren de waterstandsverlopen laten zien ter plaatse van de Maeslantkering en niet
bij Rotterdam zelf (wat wel is gevisualiseerd in Figuur 24). De precieze getallen zoals in het rood
omkaderde blok kunnen dus niet uit de resultaten van Figuur 27 gehaald worden. Deze verklaring
wordt niet anders voor de locatie Rotterdam. Dit is gebaseerd op een ander type figuren dat
gebruikt is bij de controle van de resultaten, namelijk tijdseries van de waterstanden bij
verschillende locaties in het model (waaronder Rotterdam). Deze figuren zijn niet in de rapportage
opgenomen, omdat ze slechts beperkt wat toevoegen. Al met al geven de analyses vertrouwen in
de uitkomsten.

4.3.2

Waterstandsverlopen

Figuur 26 geeft een voorbeeld van het effect van het falen van de Maeslantkering met een verschil
van het verloop van de waterstanden binnen en buiten de kering en een open en gesloten kering.
In de figuur staat het resultaat voor één specifieke combinatie van storm en rivierafvoer, namelijk
windrichting WNW (292,5 oN), een rivierafvoer van 8.000 m3/s en een zeewaterstand van
NAP+4 m (wat overeenkomt met een stormopzet van NAP+3,37 m). Zie de opsomming direct
onder de figuur van alle lijnen met hun betekenis.

Figuur 26 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2FMoZp4.08Q08000U10D292.5)

In Figuur 26:


Merk op dat de figuur twee verticale assen heeft, waarbij voor de hoogte van het kunstwerk de
linkeras moet worden gebruikt en voor de waterstanden de rechteras.



De onderste rode lijn (uitgezet op de linkeras) geeft de hoogte van de schuif in gesloten
toestand. De bovenste rode lijn (ook uitgezet op de linkeras) geeft de hoogte waarop overloop
van het kunstwerk gaat optreden.



De blauwe lijn geeft de toestand van de Maeslantkering, waarbij de doorgetrokken lijn de
situatie is waarbij de kering correct functioneert (CF) en de stippellijn de failure mode situatie
(FM) met een open keringtoestand laat zien.

[Type here]



De groene en bruine stippellijnen geven het resultaat van de open berekening (FM), waarbij de
groene stippellijn staat voor de buitenwaterstand (zeezijde) en de bruine stippellijn voor de
binnenwaterstand (Nieuwe Waterweg-zijde).



De groene en bruine doorgetrokken lijnen tonen de waterstand van de gesloten (CF) MSK,
waarbij de groene lijn staat voor de buitenwaterstand (zeezijde) en de bruine lijn voor de
binnenwaterstand (Nieuwe Waterweg-zijde).

In deze paragraaf lopen we door een aantal voorbeelden heen van het gedrag van de verschillende
kunstwerken in het gebied. Elke set van figuren wordt gevolgd door een discussie met een
toelichting bij de figuren. De hier getoonde voorbeelden zijn slechts een beperkte selectie van alle
figuren die beschikbaar zijn.
Controle sluiten Maeslantkering
Om te verifiëren dat de Maeslantkering het juiste type sluiting volgt (peil of kentering), zijn twee
belastingsituaties gezocht waarin dit onderscheid duidelijk naar voren komt. Een zeewaterstand
van NAP+5,08 m is gecombineerd met een debiet van 4.000 m3/s en 20.000 m3/s (Figuur 27).
Deze grenzen zijn gekozen, omdat de ene onder een debiet van 6.000 m3/s ligt (grenswaarde voor
peil- of kenteringsluiting) en de andere erboven.

Figuur 27 Stormvensters bij afvoeren van 4.000 m3/s (links) en 20.000 m3/s (rechts). Specifiek gaat het om
belastingcombinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q04000U10D225.0 (en idem voor 20.000 m3/s).

De afvoer in de linker figuur bedraagt 4.000 m3/s, dus zou sprake moeten zijn van een peilsluiting.
De afvoer in de rechterfiguur bedraagt 20.000 m3/s en dus zou sprake moeten zijn van een
kenteringsluiting. Om dit te controleren zijn de waterstandsverlopen en de toestand van de
schuiven ter plaatse van de Maeslantkering gevisualiseerd in Figuur 28 en Figuur 29.
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Figuur 28 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q040000U10D225.0) met
een debiet van 4.000 m3/s.

Figuur 29 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q20000U10D225.0) met
een debiet van 20.000 m3/s.

Discussie


Het verschil in type sluiting is duidelijk zichtbaar uit de figuren. In Figuur 28 vindt inderdaad
een sluiting op peil plaats (vroeger in de tijd) en in Figuur 29 is dit een kenteringsluiting, zie
voor de debieten ook de onderste grafieken in Figuur 27).



Bij de peilsluiting is goed te zien dat de waterstand direct na sluiten eerst nog flink zakt (in
tegenstelling tot wat er bij kenteringsluiting gebeurt). Door het hogere debiet loopt het gebied
achter de Maeslantkering sneller vol en moet de EPK eerder worden geopend in Figuur 29.



We concluderen dat in deze figuren het type sluiting van de Maeslantkering correct werkt.

[Type here]

Tot slot controleren we het tijdstip van sluiten bij kentering. In Figuur 30 is te zien dat het begin
van beide stormvensters inderdaad plaatsvinden op kentering (doorstroomdebiet is gelijk aan 0
m3/s, zie de rode lijn in de onderste twee figuren). De tijdstippen waarop de stormvensters
beginnen en eindigen zijn echter verschillend, wat je ook zou verwachten. Het gedrag van de
Maeslantkering is zowel bij een afvoer van 8000 m3/s (Figuur 31) als bij 20.000 m3/s (Figuur 32)
te verifiëren (of het sluitmoment verschoven is).

Figuur 30 Stormvensters bij afvoeren van 8.000 m3/s (links) en 20.000 m3/s (rechts). Specifiek gaat het om
belastingcombinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q08000U10D225.0 (en idem voor 20.000 m3/s).

Figuur 31 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q080000U10D225.0) met
een debiet van 8.000 m3/s.
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Figuur 32 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q20000U10D225.0) met
een debiet van 20.000 m3/s.

Discussie


In beide figuren is inderdaad sprake van een kenteringsluiting. De tijdstippen van sluiting
komen overeen met de stormvensters uit Figuur 30.



De hogere afvoer zorgt ervoor dat kentering later in de tijd valt en dat de Maeslantkering dus
ook later sluit. De kering gaat bij de hogere afvoer ook weer eerder open, omdat de waterstand
achter de Maeslantkering hoger is geworden.



Het type sluiting is in beide situaties hetzelfde (kentering), wat ook zou moeten aangezien de
afvoerniveaus boven de grenswaarde van 6000 m3/s liggen. Het tijdstip van sluiten en de duur
van de sluiting verschilt wel per belastingcombinatie, conform verwachting.

Controle sluitgedrag HIJK en waterbezwaar
In Figuur 33 en Figuur 34 zijn waterstandsverlopen te zien ter plaatse van de HIJK, waarbij het
effect van het waterbezwaar is gevisualiseerd. In deze figuren:


Geeft de onderste rode lijn (uitgezet op de linkeras) de hoogte van de schuif in gesloten
toestand. De bovenste rode lijn geeft de onderkant van de een geheven schuif.



Geeft de blauwe lijn de toestand van de HIJK, waarbij de doorgetrokken lijn de situatie waarbij
de kering sluit (correct functioneert = CF) en de stippellijn de open situatie (failure mode = FM)
laat zien. Merk op dat zowel de EPK als de HIJK de status CF en FM kunnen hebben in het
belastingmodel van de Hollandsche IJssel in dit project. Binnen het belastingmodel van de RMM
geldt dit alleen voor de EPK.



Staan de groene en bruine stippellijnen voor het resultaat van de open berekening (FM),
waarbij de groene lijn staat voor de Nieuwe Maas (NM) zijde en de bruine lijn voor de HIJ-zijde.



Tonen de groene en bruine doorgetrokken lijnen de waterstand van de gesloten (CF) HIJK,
waarbij de groene lijn staat voor de NM-zijde en de doorgetrokken bruine lijn voor de HIJ-zijde.

[Type here]

Figuur 33 Waterstandsverloop bij de Hollandsche IJssel (combinatie K1FMzK2CFoZp3.08Q20000U10D225.0),
zonder waterbezwaar

Figuur 34 Waterstandsverloop bij de Hollandsche IJssel (combinatie K1FMzK2CFqZp3.08Q20000U10D225.0),
inclusief waterbezwaar

Discussie


De verwachte waterstand bij Krimpen aan de IJssel komt boven NAP+2,25 m en de waterstand
bij Hoek van Holland ligt boven NAP+3,0 m (staat niet in de figuur, maar is wel geverifieerd),
dus in beide gevallen is sprake van een kenteringsluiting op hetzelfde moment. Ook dit is
geverifieerd op basis van het omklappen van het debiet ter plaatse van de kering.



In de situatie mét waterbezwaar blijft de schuif nets iets langer in de “spuistand” hangen,
omdat het moment van kentering net wat later in de tijd komt door het waterbezwaar.
Conform afspraken met de regio geldt: Bij tussentijds spuien wordt de onderkant van de schuif
geheven naar NAP –5 m (schuifopening = 1,5 m in spuistand, persoonlijke communicatie met
RWS, zie mail R. Vos, 25-1-2022, de drempel van de HIJK ligt op NAP -6,5 m zie bijlage B.3).
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In Figuur 33 is de situatie zonder waterbezwaar te zien: het oplopen van de waterstand achter
de HIJK (rode lijn) wordt dan alleen bepaald door het lekdebiet van de HIJK. In Figuur 34 lopen
dezelfde waterstanden veel sneller op, wat dus wordt veroorzaakt door het waterbezwaar
vanuit de aanliggende waterschappen.



Omdat in situatie met waterbezwaar de waterstanden sneller oplopen dan zonder
waterbezwaar, wordt vaker tussentijds gespuid (zie ook de blauwe doorgetrokken lijnen in
beide figuren). Het verschil in maximale waterstand tussen wel en geen waterbezwaar blijft
daardoor in deze specifieke combinatie beperkt tot 0,52 m. Zonder tussentijds spuien zou dit
groter zijn, alhoewel dit wordt beperkt door het maalstoppeil (tussentijds spuien voorkomt
daarmee wateroverlast in de aanliggende waterschappen).



Merk op dat waterbezwaar géén invloed meer heeft op waterstanden boven NAP+2,80 m,
omdat die waterstanden boven het maalstoppeil van de boezemgemalen liggen. Hoewel in deze
specifieke combinatie het effect van waterbezwaar dus meer dan 0,5 m betekent, zal dit zeker
niet in alle combinaties het geval zijn. In het uiteindelijke probabilistische resultaat zal het
effect van waterbezwaar (bij huidige faalkans van de HIJK) vermoedelijk beperkt zijn tot enkele
centimeters bij een normfrequentie van T = 10.000 jaar. Dit is verder niet onderzocht.

Om te toetsen of de HIJK correct op peil en correct op kentering sluit, is gekeken naar een
belastingcombinatie met een relatief lage zeewaterstand en een zeer hoge rivierafvoer. In Figuur
35 staat het resultaat zonder waterbezwaar, in Figuur 36 het resultaat met waterbezwaar.

Figuur 35 Waterstandsverloop bij de Hollandsche IJssel zonder waterbezwaar (combinatie
K1FMzK2CFoZp2.08Q20000U10D225.0)

[Type here]

Figuur 36 Waterstandsverloop bij de Hollandsche IJssel met waterbezwaar (combinatie
K1FMzK2CFqZp2.08Q20000U10D225.0)

Discussie


Te zien is dat het eerste moment van sluiten van de HIJK in beide figuren niet langer gelijk is.
In Figuur 35 is sprake van een getrapte peilsluiting, want (overeenkomstig met Figuur 4) de
waterstand bij Hoek van Holland blijft onder de NAP+3,0 m én er is geen waterbezwaar. In
Figuur 36 zien we juist een sluiting op kentering, omdat in dat geval wél sprake is van
waterbezwaar.



In de situatie met de getrapte peilsluiting blijft de waterstand op de Hollandsche IJssel onder
de NAP 2,0 m (afgezien van een enkele schommeling na het eerste sluitmoment).



Bij het tussentijds spuien volgt dat de waterstand bovenstrooms van de HIJK de
benedenstroomse waterstand gaat volgen, wat conform verwachting is.



Het tussentijds spuien verschilt tussen beide berekeningen, door de invloed van het
waterbezwaar.



We concluderen dat het sluitgedrag van de HIJK functioneert volgens verwachting.

Controle inzet berging VZM
Om te controleren of de inzet van de berging op het Volkerak-Zoommeer op de juiste manier
plaatsvindt, beschouwen we een belastingcombinatie met een zeewaterstand van NAP+5,08 m in
combinatie met een afvoer van 6000 m3/s. De windrichting en windsnelheid zijn respectievelijk
gelijk aan 225 oN en 10 m/s. Het resultaat zonder inzet van berging is te zien in Figuur 37, het
resultaat met berging in Figuur 38. In deze figuren:


Geeft de onderste rode lijn (uitgezet op de linkeras) de hoogte van de schuif in gesloten
toestand. De bovenste rode lijn geeft de bovenkant van de schuif/drempel in gesloten toestand
en de onderkant van de een geheven schuif.



Geeft de blauwe lijn de toestand van de inlaat van de Volkeraksluizen, waarbij de
doorgetrokken lijn de situatie waarbij het complex open is voor inzet bergen (CF) en de
stippellijn de gesloten situatie (FM) laat zien.



Staan de groene lijnen voor het resultaat aan de VZM-zijde, waarbij de stippellijn staat voor de
falende inzet VZM (gesloten VZM-berekening, FM) en de doorgetrokken lijn voor van de inzet
VZM (CF).
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Tonen de bruine lijnen de waterstand aan de Hollandsch Diep-zijde (HD-zijde), waarbij de
stippellijn staat voor de falende inzet VZM (gesloten VZM-berekening, FM) en de doorgetrokken
lijn voor van de inzet VZM (CF).

Figuur 37 Waterstandsverloop bij Rak Noord (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0), zonder inzet
van waterberging

Figuur 38 Waterstandsverloop bij Rak Noord (combinatie K1CFmK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0), met inzet
van waterberging

Discussie


De EPK is gesloten en de waterstand bij Rak Noord overschrijdt het niveau van NAP+2,60 m,
dus moet berging op het VZM ingezet worden.



De bruine gestippelde lijn in Figuur 37 geeft het waterstandsverloop op het Hollandsch Diep
weer bij een open (falende) EPK zonder inzet van het VZM. De bruine doorgetrokken lijn in
Figuur 38 is hetzelfde zonder inzet van het VZM, maar mét een gesloten EPK. De figuur toont
aan dat het VZM niet wordt ingezet als de EPK faalt.

[Type here]



De bruine gestippelde lijnen in beide figuren geven het resultaat ter plaatse van Rak Noord bij
een geopende EPK (en geen inzet van VZM). Vergelijken van de doorgetrokken bruine lijn met
de gestippelde bruine lijn in een figuur laat dus het effect zien van het sluiten van de EPK.



De waterstand bij Rak Noord wordt een paar decimeters lager door inzet van het VZM
(vergelijk de doorgetrokken bruine lijnen in beide figuren, al is dit duidelijker te zien in Figuur
24).



De groene doorgetrokken lijn in Figuur 38 geeft de waterstand op het Volkerak-Zoommeer zelf
weer en laat dus goed het volstromen en weer leeglopen van het VZM zien.



Als het stormvenster voorbij is, wordt het VZM geledigd. Dit gebeurt meerdere keren in de
naflank van de storm (doorgetrokken blauwe lijnen laten de hoogte van de schuiven van de
Volkeraksluizen zien). Telkens op momenten dat het meerpeil op het VZM groter wordt dan de
waterstand op het Hollandsch Diep (Rak Noord) wordt er gespuid. Dit blijft doorgaan tot de
waterstand op het VZM terug is op een niveau van NAP+0,5 m.



Het gedrag van het inzetten en weer ledigen van het VZM functioneert in deze
belastingcombinaties conform verwachting.

Impact berging VZM elders in het watersysteem
De inzet van berging van het VZM heeft invloed op de waterstanden elders in het watersysteem
van de Rijn-Maasmonding. In Figuur 39 en Figuur 40 staan de waterstandsverlopen ter plaatse van
de Maeslantkering zonder en met inzet van berging op het VZM.

Figuur 39 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0),
zonder inzet van waterberging
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Figuur 40 Waterstandsverloop bij de Maeslantkering (combinatie K1CFmK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0), met
inzet van waterberging

Discussie


Uit de figuren is te zien dat het eerste moment van inzetten van de Maeslantkering gelijk is. Dit
is conform verwachting.



De mate van vollopen van het gebied achter de Maeslantkering is wel anders. Dit is te zien uit
vergelijkingen tussen de doorgetrokken bruine lijnen in beide figuren. In Figuur 40 neemt de
waterstand minder snel toe door de inzet van het VZM, wat ook resulteert in een lagere
maximale waterstand van enkele decimeters.



Door het minder snel vollopen van het gebied achter de Maeslantkering, komt het moment van
openen van de kering iets later in de tijd dan in de situatie zonder inzet van berging (heeft
lagere waterstanden, dus treedt kentering iets later op).

In Figuur 41 en Figuur 42 staan de waterstandsverlopen ter plaatse van de Hollandsche
IJsselkering zonder en met inzet van berging op het VZM.

[Type here]

Figuur 41 Waterstandsverloop bij de HIJK (combinatie K1CFzK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0), zonder inzet
van waterberging

Figuur 42 Waterstandsverloop bij de HIJK (combinatie K1CFmK2CFoZp5.08Q06000U10D225.0), met inzet van
waterberging

Discussie


Vergelijkbaar met de figuren voor de Maeslantkering is te zien dat het eerste moment van
sluiten van de Hollandsche IJsselkering gelijk is.



Zoals hierboven geconstateerd, is de mate van vollopen van het gebied achter de
Maeslantkering anders (verschil in doorgetrokken groene lijnen die de situatie net
benedenstrooms van de HIJK weergeven).



Bij een gesloten HIJK loopt het gebied erachter (tussen Krimpen a/d IJssel en Gouda)
langzaam vol door het lekdebiet van de kering. In deze specifieke belastingcombinatie is geen
sprake van overstort van water over de kering bij waterstanden hoger dan NAP+5,0 m. Het is
interessant om te constateren dat de inzet van het VZM invloed heeft op het sluitgedrag van de
HIJK. Het eerste moment van spuien van de HIJK net na 8 januari 1991 is in beide gevallen
gelijk, maar in de situatie zonder berging gaat de HIJK daarna direct open (blauwe lijn in
Figuur 41), terwijl de kering in de situatie met berging eerst nog een keer dicht gaat (blauwe
lijn in Figuur 42). Dit wordt veroorzaakt door net andere waterstanden in het gebied tussen de
Maeslantkering en de HIJK.



In de figuren zien we dat de inzet van de berging op het VZM inderdaad invloed heeft op de
waterstanden en het gedrag van de stormvloedkeringen elders in het watersysteem.

4.3.3

Langsverlopen Maasmond tot Gouda

In deze paragraaf zijn langsverlopen voor het traject Maasmond tot Gouda weergegeven. Deze
trajecten zijn weergeven op basis van het aantal uitvoerpunten en dus niet op schaal. Dit is te zien
doordat relatief veel punten beschikbaar zijn binnen het studiegebied (HIJK-Gouda) en wat minder
op het traject Maeslantkering (MSK) – Hollandsche IJsselkering (HIJK). Per kopje bespreken we
hoe de effecten van waterbezwaar, wind, inzet VZM en inzet van de stormvloedkeringen terug te
zien zijn in de langsverlopen. De langsverlopen tonen steeds de maximale waterstanden voor
iedere locatie en zijn dus geen tijdseries. Het gaat daarbij om het globale beeld, voor controle van
exacte waarden van waterstanden is dit niet bedoeld.
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Figuur 43 Langsverloop waterstand van Noordzee tot aan Gouda (toelichting op type figuur).

In Figuur 43 is ter toelichting wat ingezoomd op de figuur:


Op de verticale as staat de waterstand, deze heeft in alle figuren een schaal
van 0 tot ruim boven NAP+8 m.



Op de horizontale as staat het nummer van de locaties, op de Nieuwe
waterweg en de Nieuwe Maas is de afstand tussen de locaties – tussen de
nummers - een kilometer en op de Hollandsche IJssel is de afstand 100 m
(liggen dus dichter bij elkaar).



De lijnen in de figuur staan voor de resultaten van verschillende
afvoerniveaus, in de legenda hiernaast is de kleurindeling te zien.

Om ruimte te besparen is niet verder ingezoomd op de figuren, het gaat om het globale beeld.
Inzet stormvloedkeringen
In Figuur 44 en Figuur 45 staan de langsverlopen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v.
1995) bij ZW-wind, een windsnelheid van 47 m/s, geen inzet van het VZM, geen waterbezwaar en
als enige variabele het wel of niet correct functioneren van beide keringen. In Figuur 44
functioneren zowel de MSK als de HIJK correct en in Figuur 45 faalt de HIJK, terwijl de MSK correct
functioneert. Per figuur worden grafieken getoond voor Zp1.xx, Zp4.08 en Zp8.08 (andere
zeewaterstanden worden niet beschouwd).

Figuur 44 Langsverloop referentiesituatie met 2 correct functionerende keringen (K1CFzK2CFo_D225.0_U47)

[Type here]

Figuur 45 Langsverloop referentie met correct functionerende MSK en falende HIJK (K1CFzK2FMo_D225.0_U47)

Discussie


Figuur 44 laat de resultaten zien voor de MSK bij een zeewaterstand van NAP+1 m, NAP+4 m
of NAP+8m. Zoals gewenst sluit de MSK niet bij een zeewaterstand van NAP+1 m, maar wel bij
de 2 andere geïllustreerde zeewaterstanden. Bij een extreem hoge zeewaterstand van NAP+8
m overschrijdt de waterstand de kerende hoogte van de MSK (NAP+5 m) en bij een
zeewaterstand van NAP+4 m gebeurt dit niet. Dit is in de figuur te zien doordat de waterstand
in de figuur hoger wordt achter de MSK voor een zeewaterstand van NAP+8 m t.o.v. NAP+4 m,
terwijl de afvoer hetzelfde blijft. Het lekdebiet is ook groter bij een hogere zeewaterstand,
maar dit is van geringere invloed.



Figuur 44 laat zien dat de HIJK al sluit bij een zeewaterstand van NAP+1 m i.c.m. hoge
rivierafvoeren, ZW-wind en een windsnelheid van 47 m/s, aangezien de waterstand bij Krimpen
a/d IJssel het niveau van NAP+2,25 m overschrijdt. Daarnaast is te zien dat bij een
zeewaterstand van NAP+8 m ook de kerende hoogte van de HIJK (NAP+5 m) wordt
overschreden en de waterstand op de Hollandsche IJssel stijgt.



In Figuur 45 zien we dat bij een zeewaterstand van NAP+1 m de MSK niet dicht hoeft en de
waterstand vanaf Maasmond tot aan Gouda oploopt (combinatie van verhang en windopzet).
Bij een functionerende MSK voor een zeewaterstand van NAP+4 m en NAP+8 m sluit de MSK
wel en volgt achter de MSK een stijgende waterstand (combinatie van verhang, het vollopen
van de “bak” door de afvoer en windopzet).



Een van de dingen die verder opvalt in de langsverlopen is de “uitwaaiering” van de
waterstanden tussen locaties 40 en 50. Dit is een resultaat dat volgt uit het toegepaste model
en het valt buiten de scope van dit project om hiervoor een onderbouwde verklaring te geven.
We vermoeden dat dit te maken heeft met de volgende twee zaken (maar dit is dus verder niet
onderzocht):
a. Afhankelijk van de toestand van de HIJK, bouwt de scheefstand in het gebied zich anders
op. Bij lage zeewaterstanden (i.c.m. lage rivierafvoeren) is de HIJK nog geopend en wordt
met dezelfde windkracht zowel de Nieuwe Maas richting de Lek als de Hollandsche IJssel
scheef gezet (Figuur 46).
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Figuur 46 SOBEK-schematisatie rondom locatie 40-50 en de opbouw van de scheefstand in het gebied bij een
geopende HIJK.

Bij hogere zeewaterstanden is de HIJK gesloten en ontstaat de scheefstand alleen nog op
de Nieuwe Maas richting de Lek. Dat lukt makkelijker dan in de situatie waarin de HIJ als
riviertak ook meedoet. In de figuren zien we bij de lagere zeewaterstanden/afvoeren een
"verlaging" waar de waterstanden afnemen en bij de hogere zeewaterstanden of afvoeren
juist een toename van de waterstanden.
b. Daarnaast zullen de diverse aantakkingen en dwarsprofielen in het centrum van Rotterdam
een rol spelen, met name het onderlopen van de buitendijkse gebieden in het stadshart van
Rotterdam, waarbij het dwarsprofiel toeneemt naar een breedte van meer dan 2 km (Figuur
47). Merk op dat de verbreding pas door gaat werken bij waterstanden boven de NAP+4 m.

Figuur 47 Locaties met volgnummers tussen 40 en 50 op de Nieuwe Maas (inclusief de dwarsdoorsnede over de
rode stippellijn).

Impact wind
Figuur 48 en Figuur 49 laten het verschil tussen ZW-wind (D225) en W-wind (D270) zien op de
Hollandsche IJssel. De figuren tonen de langsverlopen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v.
1995) bij een windsnelheid van 47 m/s, geen waterbezwaar, geen inzet van het VZM en correct
functionerende keringen.
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Figuur 48 Langsverloop referentie met 2 correct functionerende keringen bij westenwind
(K1CFzK2CFo_D270.0_U47 – boven gemiddeld getij, onder zeewaterstand NAP+8 m)

Figuur 49 Langsverloop referentie met 2 correct functionerende keringen bij zuidwestenwind
(K1CFzK2CFoD225.0_U47 – boven gemiddeld getij, onder zeewaterstand NAP+8 m)

Discussie


In de figuren is niet het directe effect van opwaaiing te zien aangezien de figuren de maximale
waterstanden laten zien. Dit betekent dat er wel een verhoging, maar geen verlaging door
opwaaiing te zien is. Toch is wel degelijk goed het effect van de wind terug te zien:
windrichting west is ongunstiger voor de Nieuwe Maas, maar zuidwestenwind is juist
ongunstiger voor de Hollandsche IJssel.



In Figuur 48 is er bij een zeewaterstand van NAP+1 m een toename van de maximale
waterstand van bijna 2 m te zien voor het traject EPK en HIJK. Dit komt door de opwaaiing bij
westenwind. Het daadwerkelijke waterstandsverschil tussen de MSK en de HIJK zal groter zijn.
Op de HIJ is een beperkt verschil in maximale waterstanden te zien tussen de HIJK en Gouda.
Dit komt doordat de Nieuwe Waterweg en de HIJ een andere oriëntatie hebben, wat het effect
van opwaaiing beïnvloedt.



Voor het traject HIJK tot Gouda is het effect van opwaaiing goed zichtbaar voor
zuidwestenwind, wat terug te zien is in het verschil in maximale waterstanden in Figuur 49.

We concluderen dat de effecten van de wind op de waterstanden tot uiting komen in de resultaten.
Dit geld voor zowel de windrichting (dit effect varieert afhankelijk van de oriëntatie van de
riviertak) en de windsnelheid. De resultaten zijn conform verwachting.
Inzet waterbezwaar Hollandsche IJssel
In Figuur 50 en Figuur 51 staan de langsverlopen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v.
1995) bij westenwind, een windsnelheid van 10 m/s, zonder inzet van het VZM, correct
functionerende keringen en als enige variabele wel of geen waterbezwaar. In Figuur 50 is de
situatie zonder waterbezwaar weergeven en Figuur 51 toont de situatie met waterbezwaar.
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Figuur 50 Langsverloop voor de referentiesituatie met 2 correct functionerende keringen, zonder
waterbezwaar (K1CFzK2CFoZp8.08_D270.0_U10)

Figuur 51 Langsverloop voor de referentiesituatie met 2 correct functionerende keringen, met waterbezwaar
(K1CFzK2CFqZp8.08_ D270.0_U10)

Discussie


Voor de hoge afvoeren is vanwege de hoge zeewaterstand weinig verschil in de waterstanden
op de Hollandsche IJssel te zien. Dit komt doordat de kerende hoogte van de HIJK wordt
overschreden. Bij de lage afvoeren (onderste lijnen) is wel een verschuiving zichtbaar van de
bijbehorende waterstanden van minder dan NAP+2 m naar meer dan NAP+2 m op het traject
HIJK - Gouda.



Op het traject tussen beide stormvloedkeringen zien we geen veranderingen in de waterstanden. Dit is logisch, omdat waterbezwaar met name een rol speelt voor de waterstanden op
de Hollandsche IJssel zelf. In bijzondere situaties zou het spuigedrag van de HIJK kunnen
veranderen door het inzet van waterbezwaar, wat in theorie andere waterstanden op de
Nieuwe Maas kan opleveren. Dit effect wordt echter als zeer klein ingeschat en is in de
langsfiguren dan ook niet zichtbaar.

We concluderen dat het meenemen van waterbezwaar op de Hollandsche IJssel zorgt voor een
verhoging van de waterstanden op de IJssel, conform verwachting. Het precieze effect zal per
belastingcombinatie verschillen (hangt o.a. af van het gedrag van de HIJK), maar ligt grofweg in de
orde van enkele decimeters (zie ook het voorbeeld van Figuur 35 en Figuur 36). Merk op dat
waterbezwaar géén invloed heeft op waterstanden boven NAP+2,80 m, omdat die waterstanden
boven het maalstoppeil van de boezemgemalen liggen. In het uiteindelijke probabilistische
resultaat zal het effect van waterbezwaar vermoedelijk beperkt zijn tot enkele centimeters bij een
normfrequentie van T = 10.000 jaar bij de huidige faalkans (zie hoofdstuk 2.4). Dit is afhankelijk
van de faalkans, maar is verder niet onderzocht.
Inzet berging Volkerak-Zoommeer
In de MF-keringenscript SOBEK3-berekening wordt de berging van het Volkerak-Zoommeer ingezet
als achter een gesloten Europoortkering de voorspelde waarde voor de waterstand van het
Haringvliet bij Rak Noord hoger is dan NAP+2,60 m. De Volkeraksluizen worden bij dergelijke
waterstanden geopend op het moment dat de Maeslantkering horizontaal is gesloten (uitgevaren,
maar nog niet afgezonken), zie ook hoofdstuk 3.2.4.
In Figuur 50 en Figuur 51 staan de langsverlopen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v.
1995) bij westenwind, een windsnelheid van 10 m/s, zonder waterbezwaar, correct functionerende
keringen en als enige variabele wel of geen inzet van het VZM. In Figuur 50 is de situatie zonder
inzet van het VZM weergeven en Figuur 51 toont de situatie met inzet van VZM.
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Figuur 52 Langsverloop voor de referentiesituatie met 2 correct functionerende keringen en zonder inzet VZM
(K1CFzK2CFo_ D270.0_U10)

Figuur 53 Langsverloop voor de referentiesituatie met 2 correct functionerende keringen en met inzet VZM
(K1CFmK2CFo_ D270.0_U10)

Discussie


Voor een afvoer van Q=24.000 m3/s ligt de waterstand achter de HIJK in de situatie zonder
inzet van het VZM rond de NAP+4 m en komt deze duidelijk onder de NAP+4 m te liggen voor
de situatie met inzet van het VZM. De inzet van het VZM heeft dus nog invloed op de
waterstanden van de HIJ.



Ook tussen beide stormvloedkeringen is een verlaging van de maximale waterstand te zien. Op
basis van de resultaten van vergelijkbare figuren kan dit effect variëren van enkele centimeters
tot meerdere decimeters (zie ook Figuur 24 waarin voor een groot aantal belastingcombinaties
de verschillen inzichtelijk gemaakt zijn voor de locatie Rotterdam).

Uit de berekeningen volgt duidelijk dat de inzet van het VZM in een groot deel van de RMM een
verlagend effect heeft op de waterstanden. Deze verlaging is afhankelijk van de locatie en van de
belastingcombinatie waarnaar wordt gekeken. Dit zien we duidelijk terug in de resultaten van de
waterstandsberekeningen. De inzet van het VZM heeft zelfs nog invloed op het sluit/open gedrag
van de stormvloedkeringen (hier verder niet gevisualiseerd).

4.3.4

Locatiefiguren

In deze paragraaf zijn locatiefiguren weergeven om controles uit te voeren voor het toetsen van de
inzet van stormvloedkeringen, de inzet van het VZM, het effect van waterbezwaar. Hiervoor zijn de
lokale waterstanden uitgezet tegen de zeewaterstand bij Maasmond. In de figuren zijn de
resultaten voor 2 windrichtingen gepresenteerd.
Inzet stormvloedkeringen
Figuur 54 en Figuur 55 is het functioneren van de HIJK en MSK weergeven. In de twee linker
deelfiguren functioneren beide keringen correct en de twee rechter deelfiguren één kering (HIJK)
niet, of allebei niet. In geen van de berekeningen is rekening gehouden met waterbezwaar of met
de inzet van het VZM.
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Figuur 54 Overzicht van berekende waterstanden bovenstrooms van de HIJK voor een aantal
belastingcombinaties. De twee linker deelfiguren laten de waterstanden zien voor correct
functionerende keringen en de twee rechter deelfiguren de waterstanden bij een falende HIJK
(correct werkende EPK).

Figuur 55 Overzicht van de berekende waterstanden bovenstrooms van de MSK voor een aantal
belastingcombinaties. De twee linker deelfiguren laten de waterstanden zien voor correct
functionerende keringen en de twee rechter deelfiguren de waterstanden bij falende keringen.

Discussie


Wellicht ten overvloede merken we op dat alleen de maximale waterstanden uit de tijdseries te
zien zijn.



Vergelijking van de figuren links en rechts laat zien wat de invloed is van het functioneren van
de keringen. Bij een correct functionerende HIJK (linker twee plaatjes in Figuur 54) nemen de
waterstanden achter de kering nauwelijks toe (niet door hogere zeewaterstanden en niet door
hogere afvoeren). Op het moment dat de HIJK niet sluit, nemen de waterstanden juist flink toe.
Omdat de EPK nog wel correct functioneert, zien we voor de waterstanden bij een open EPK
meer variatie in de waterstanden op de HIJ (zeewaterstanden < NAP+4 m) dan bij een
gesloten EPK (zeewaterstanden > NAP+4 m).



Bij de Maeslantkering constateren we ook duidelijke verschillen tussen de situatie met een
gesloten Maeslantkering (linker twee plaatjes in Figuur 55) en de situatie met een geopende
Maeslantkering (rechter twee plaatjes in Figuur 55). Als de Maeslantkering faalt, volgen de
lokale waterstanden nagenoeg volledig de opgelegde zeewaterstanden bij Maasmond. Het
effect van de windsnelheid is nauwelijks meer merkbaar en het resultaat wordt volledig
gedomineerd door de zeewaterstand. Bij een functionerende Maeslantkering resulteren flink
lagere waterstanden (meer dan 3 m verlaging bij de hoogste zeewaterstand). De waterstanden
blijven nog wel gestaag stijgen door de invloed van de afvoer en de windsnelheid.



Bij een functionerende HIJK blijven de maximale waterstanden achter de kering juist behoorlijk
constant (linker twee plaatjes in Figuur 54). Dit verschilt van de situatie achter Maeslantkering,
omdat op de HIJ in de beschouwde berekening geen toevoer van afvoer is zoals in de RijnMaasmonding als de HIJK gesloten is. De waterstanden op de HIJ kunnen ook toenemen,
omdat nog wel sprake is van een lekdebiet, eventuele overstort als de waterstanden boven de
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HIJK uitkomen en (in andere sommen) van waterbezwaar. Tussentijds spuien via de HIJK
(eventueel in combinatie met het instellen van een maalstop) zorgt ervoor dat de maximale
waterstanden niet veel variëren.
Invloed van inzet VZM en waterbezwaar net benedenstrooms (buiten) de HIJK
Figuur 56 laat locatiefiguren zien voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) voor locatie
Krimpen aan de IJssel, net benedenstrooms van de HIJK:


een functionerende HIJK zonder inzet VZM en zonder waterbezwaar (paneel linksboven)



een functionerende HIJK zonder inzet VZM en met waterbezwaar (paneel rechtsboven)



een functionerende HIJK met inzet VZM en zonder waterbezwaar (paneel linksonder)



een functionerende HIJK met inzet VZM en zonder waterbezwaar (paneel rechtsonder)

In de figuren staat steeds de zeewaterstand bij Maasmond uitgezet tegen de lokale waterstand
voor twee windrichtingen en een afvoer van 10.000 m3/s.

Figuur 56 Overzicht van de berekende waterstanden net buiten (benedenstrooms van) de HIJK voor een aantal
belastingcombinaties zonder inzet van VZM (boven), met inzet van VZM (onder), zonder
waterbezwaar (links) en met waterbezwaar (rechts).

Discussie


Vergelijking van de figuren links en rechts laat zien dat de invloed van waterbezwaar net
benedenstrooms van de HIJK verwaarloosbaar is. De invloed is dus niet zichtbaar uit de figuur,
wat ook te verwachten is, aangezien het effect van waterbezwaar vooral invloed heeft op de
Hollandsche IJssel zelf. Dit hebben we ook al geconstateerd bij de controle van de
langsverlopen (hoofdstuk 4.3.3).



Vergelijking van de figuren onder en boven laat zien dat de inzet van het VZM net
benedenstrooms van de HIJK wel effect heeft. De waterstanden gaan daar met meerdere
decimeters omlaag door de inzet van het VZM (vergelijk per set van twee steeds de
waterstanden uit het bovenste plaatje met die in het onderste plaatje).
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Invloed van inzet VZM en waterbezwaar op de Hollandsche IJssel
Figuur 57 laat bij de HIJK de situatie zien voor:


een functionerende HIJK zonder inzet VZM en zonder waterbezwaar (paneel linksboven)



een functionerende HIJK zonder inzet VZM en met waterbezwaar (paneel rechtsboven)



een functionerende HIJK met inzet VZM en zonder waterbezwaar (paneel linksonder)



een functionerende HIJK met inzet VZM en met waterbezwaar (paneel rechtsonder)

Figuur 57 Overzicht van de berekende waterstanden net binnen de HIJK voor een aantal belastingcombinaties
zonder inzet van VZM (boven), met inzet van VZM (onder), zonder waterbezwaar (links) en met
waterbezwaar (rechts).

Discussie


Vergelijking van de figuren links en rechts laat zien wat de invloed is van waterbezwaar net
bovenstrooms van de HIJK. Die invloed is nu juist wel goed zichtbaar: de waterstanden op de
Hollandsche IJssel nemen grofweg met 0,5 m – 0,7 m toe, afhankelijk van de windrichting en
de zeewaterstand.



Vergelijking van de figuren onder en boven laat goed zien dat de inzet van het VZM net
bovenstrooms van de HIJK nauwelijks (of geen) effect heeft. Dit is logisch op het moment dat
de HIJK gesloten is.

Opmerking
De inzet van berging op het VZM kan het sluit- en opengedrag van de EPK en de HIJK beïnvloeden.
Dit geldt weliswaar niet bij de eerste keer sluiten, maar wel bij b.v. tussentijds spuien van beide
stormvloedkeringen. Dit volgt niet uit deze locatiefiguren, maar hebben we wel geconstateerd bij
de bestudering van de tijdsverlopen van de waterstanden en het sluitgedrag ter plaatse van de
stormvloedkeringen.
Inzet berging Volkerak-Zoommeer
Figuur 58 en Figuur 59 laten waterstandsresultaten voor het VZM en Rak-Noord (Hollandsch Diep)
zien. De figuren tonen de resultaten van respectievelijk rivierafvoer 6.000 en 10.000 m3/s, waarin
een kenteringsluiting is toegepast bij een “verwachte” waterstand van NAP+2,90 m bij Dordrecht
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of NAP+3,0 m bij Rotterdam. Vervolgens moet bij een gesloten EPK de waterstand bij Rak-Noord
(Figuur 59, correct functioneren onderste paneel) het niveau van NAP+2,60 m overschrijden.

Figuur 58 Overzicht van de berekende waterstanden op het VZM voor een aantal belastingcombinaties, waarbij
berging op het VZM wordt ingezet.

Figuur 59 Overzicht van de berekende waterstanden op het Haringvliet (Rak Noord) voor een aantal
belastingcombinaties, waarbij berging op het VZM niet ingezet (boven) en wel ingezet is (onder).
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Discussie


In Figuur 58 is voor de inzet van het VZM duidelijk de afhankelijkheid van de wind te zien. Dit
is te verklaren doordat de wind een grote rol speelt in het sluitingsmoment van de EPK en
daarmee dus indirect invloed heeft op het VZM. Als dan ook de waterstand van NAP+2,60 m bij
Rak-Noord wordt overschreden, wordt het VZM ingezet.



Waterstanden bij Rak Noord gaan orde 0,5 m omlaag als VZM wordt ingezet (zie Figuur 59).



Ongeacht de windsnelheid volgt op deze locatie altijd min of meer dezelfde waterstand (alleen
bij de laagste zeewaterstanden zien we variatie vanwege inzet EPK). De lokale waterstand
wordt gedomineerd door de hoogte van de zeewaterstand en veel minder door de wind.
Daarnaast is de rivierafvoer van groot belang voor de lokale waterstand. De zeewaterstand en
rivierafvoer bepaalt ook de duur van de sluiting van de EPK. Bij een hogere zeewaterstand zit
de EPK langer dicht en loopt daarmee de waterkom achter de EPK langer vol en dus nemen de
waterstanden toe. Het vollopen is daarbij afhankelijk van de rivierafvoer. Ook de hoogte van de
afvoer speelt dus een rol.

4.3.5

Sluitpeilen

Afhankelijk van zeespiegelstijging zijn de sluitpeilen aangepast. Voor het gemak van de lezer
hebben we de sluitpeilen uit hoofdstuk 2.3 in Tabel 11 hier nog eens samengevat14.

Mate van ZSS
(t.o.v. 1995)

Sluitpeil

Sluitpeil

Sluitpeil

Rotterdam

Dordrecht

Krimpen a/d IJssel

[m+NAP]

[m+NAP]

[m+NAP]

Referentie (0,08 m ZSS)

3,00

2,90

2,25

0,5 m ZSS

3,00

2,90

2,25

1,0 m ZSS

3,00

2,90

2,25

2,0 m ZSS

4,25

4,15

3,50

3,0 m ZSS
5,50
5,40
Tabel 11 Overzicht sluitpeilen voor de verschillende stormvloedkeringen

4,75

Voor 2 m en 3 m ZSS zijn de sluitpeilen aangepast (Tabel 11). Dit is ook in de resultaten terug te
zien in de maximale waterstanden bij dezelfde zeewaterstand van NAP+10 m in de langsfiguren
Figuur 60 (2 m ZSS) en Figuur 61 (3 m ZSS). In beide figuren functioneren de stormvloedkeringen
correct, is VZM ingezet en is geen rekening gehouden met waterbezwaar. De windsnelheid is gelijk
aan 10 m/s bij een WNW-wind.

Figuur 60 Langsfiguur voor 2 m ZSS.

Figuur 61 Langsfiguur voor 3 m ZSS
Het betreft hier de “normale” sluitpeilen, in berekeningen is zijn deze peilen met 40 cm verlaagd voor “geforceerd
sluiten”, zie hoofdstuk 4.3.1 voor toelichting.
14
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In de situatie met 2 m ZSS resulteren bij dezelfde zeewaterstand bij Maasmond andere
waterstanden achter de EPK dan bij 3 m ZSS. Als het sluitpeil niet zou zijn aangepast, hadden we
hier identieke waterstandsniveaus verwacht. Aangezien dit niet het geval is, concluderen we dat in
elk geval met een ander sluitpeil is gerekend. Hetzelfde geldt voor de HIJK. Ook daar resulteren
achter de HIJK andere waterstanden bij dezelfde buitenwaterstand (let op blauwe lijn en roze lijn in
Figuur 60 en Figuur 61).
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5

Vullen databases

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de SOBEK3-resultaten en MF-keringenscript worden gecombineerd met
de golfcondities. Deze informatie wordt vervolgens omgezet naar databases fysica die geschikt zijn
om te gebruiken met Hydra-NL.

5.1

Opstellen databases fysica

De 3 kunstwerken waar het in de Rijn-Maasmonding binnen de scope van dit project om gaat, zijn
de Europoortkering (Maeslant- en Hartelkering), de Hollandsche IJsselkering (HIJK) en de
Volkeraksluizen (VZM). De inzet van berging op het Volkerak-Zoommeer is gekoppeld aan de
voorwaarde dat de Europoortkering gesloten wordt. Op de Hollandsche IJssel (HIJ) houden we
rekening met waterbezwaar bij het sluitgedrag van de HIJK. In totaal betekent dit dat er 9
combinaties van kering- en sluistoestanden mogelijk zijn.
Eerder in deze rapportage is (onder andere) gebruik gemaakt van figuren met een “matrix” van
belastingcombinaties (zie b.v. Figuur 23 in hoofdstuk 4.3.1). Deze weergave van verschillende
belastingcombinaties wordt hier gebruikt (Figuur 62) om het vullen van de database fysica uit te
leggen.

Figuur 62 Schematische weergave van de bepaling van de waterstanden voor verschillende toestanden van de
stormvloedkeringen en Volkeraksluizen.

Bij een vaste windrichting en windsnelheid bestaan de overige combinaties uit een rechthoekige
matrix met belastingcombinaties van de afvoeren en de zeewaterstanden (zie inzet Figuur 62).
Deze matrices gebruiken we om de samenhang tussen verschillende combinaties van de keringen
inzichtelijk te maken. In de inzet van bovenstaande figuur is dit generiek weergegeven voor
afvoeren Q1 t/m Q8 en zeewaterstanden L1 t/m L5, waarbij in elk vakje een berekende waterstand
staat. Een dergelijke matrix is weergegeven in elk van de 9 combinaties van kering- en
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sluistoestanden. De database fysica, waarin de waterstanden zijn opgeslagen voor alle
belastingcombinaties, bestaat in feite uit een grote collectie van dergelijke matrices (inclusief alle
windrichtingen en windsnelheden). Met Sobek3 (i.c.m. het MF-keringenscript) zijn voor alle
belastingcombinaties de juiste waterstanden bepaald met de verschillende toestanden van de
keringen en sluizen. Bij het vullen van de databases moeten deze resultaten vervolgens in de
goede matrix én op de goede plek in de matrix terecht komen. In het vervolg lopen we kort langs
de totstandkoming van elk van de 9 matrices uit Figuur 63.

Figuur 63 Overzicht van de 9 verschillende sommensets die gedraaid moeten worden om de databases fysica te
kunnen vullen.

1. Sommenset 1 (rode kader)
Dit zijn de berekeningen waarbij zowel de EPK als de HIJK niet dicht hoeven, of zijn gefaald.
Hierbij wordt de procedure van het MF-keringenscript niet uitgevoerd. Deze rood-omkaderde
set moet altijd eerst gedraaid worden, zodat voor de berekeningen in matrices 2 t/m 6 een
voorspelling beschikbaar is om de lengte van de storm (stormvensters) te kunnen bepalen. Pas
daarna kunnen set 2 t/m 6 gedraaid worden.
2. Sommensets 2 t/m 6 (paarse kader)
Per combinatie uit 2, 3 en 4 wordt op basis van de code (hoofdstuk 4.1) bepaald of de kering
faalt/correct functioneert (dit wordt weggeschreven naar de D-RTC invoer). “Correct
functioneren” betekent dat de HIJK in sommige belastingsituaties wel sluit en in andere niet.
Indien de kering correct functioneert, dan wordt set 1 door het MF-keringenscript gebruikt als
voorspelling voor de overschrijding van de sluitpeilen. Bij overschrijding van het sluitpeil wordt
op basis van de berekeningscode (c.q. op basis van de zeewaterstand en/of rivierafvoer van de
combinatie) het type sluiting bepaald. Na het type sluiting wordt het “stormvenster” bepaald.
Een “stormvenster” is grofweg het tijdvenster waarbinnen de stormopzet plaatsvindt (vanaf het
eerste moment van sluiten van een SVK tot het laatste moment van weer openen ervan).
Indien het peil niet wordt overschreden, dan wordt set 1 gebruikt als resultaat bij geen sluiting.
Het verschil tussen 2 en 3 is één set met en één set zonder waterbezwaar op de Hollandsche
IJssel. Voor elke combinatie apart wordt met het job-script de SOBEK-berekening uitgevoerd.
Ook voor set 5 en 6 wordt set 1 als voorspelling gebruikt, maar wordt set 2 gebruikt als
resultaat bij geen sluiting in set 5 en wordt set 3 gebruikt als resultaat bij geen sluiting in set 6.
In de berekeningen die we in dit project uitgevoerd hebben, maken we gebruik van een
verlaging van het sluitpeil in alle belastingcombinaties van 0,4 m. Het sluitpeil bepaalt alleen
voor welke combinaties een berekening moet worden uitgevoerd met een gesloten kering, het
sluitpeil bepaalt niet het sluitmoment of het type sluiting. Deze verlaging geeft automatisch de
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correcte resultaten inclusief die voor geforceerd sluiten. De maximale waterstanden in het
oranje kader van Figuur 64, veranderen niet door verlaging van het sluitpeil. Alleen de
waterstanden in het blauwe kader wijzigen. Immers zonder aanpassing van het sluitpeil,
zouden de keringen in deze combinaties niet worden gesloten. Dit is nader toegelicht in
hoofdstuk 4.3.1.

Figuur 64 Berekeningen (blauwe kader) waarvan de maximale waterstand wordt aangepast door verlaging van
het sluitpeil (geforceerd sluiten)

3. Sommensets 7 t/m 9 (gele kader)
Op basis van sommen set 4 tot en met 6 wordt bepaald bij welke sommen het bergen op het
VZM ingezet zou moeten worden. Deze sommen vormen de laatste berekeningen, de sets 7 tot
en met 9 met daarin 3 situaties van de HIJK (open, correct functioneren zonder waterbezwaar,
correct functioneren met waterbezwaar).

Figuur 65 Berekeningen (groene kader) waarvan de maximale waterstand wordt aangepast omdat de
waterberging VZM moet worden ingezet (overschrijding inzetpeil).

De inzet van berging op het VZM vindt volgens het bestuursakkoord alleen plaats bij een
gesloten EPK. Het deel van de resultaten waarbij het VZM niet wordt ingezet, blijft behouden.
Alleen voor de belastingcombinaties waarbij het VZM wél wordt ingezet (overschrijding
inzetpeil), wordt een nieuwe berekening gemaakt in sommensets 7 t/m 9 (het resultaat van de
andere combinaties wordt overgenomen uit sets 4 t/m 6).
Samengevat in één enkele figuur, geeft dit het volgende beeld voor alle berekeningen (voor een
vaste windrichting en een vaste windsnelheid):
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Figuur 66 Schematische weergave van de benodigde matrices met berekeningen voor de 9 kering- en
sluistoestanden bij een vaste windrichting en een vaste windsnelheid.

Merk hierbij op dat inzet van bergen op het VZM ook bij geforceerd sluiten van de EPK kan optreden.
In de database fysica voor Hydra-NL (of Riskeer) zijn 6 keringtoestanden gedefinieerd (zie Figuur
67):

Figuur 67 Keringtoestanden, waarbij EPK 11 = gesloten MSK en gesloten Hartelkering voorstelt, HIJK 0 = open
HIJK, HIJK 1 = gesloten HIJK zonder waterbezwaar en HIJK 2 = gesloten HIJK met waterbezwaar

De gegenereerde berekeningsresultaten van sommensets 1 t/m 3 komen precies overeen met wat
het probabilistische model verwacht als invoer voor ClosingSituationId’s 1 t/m 3. De
ClosingSituationId’s 4 t/m 6 komen overeen met berekeningsresultaten voor sets 7 t/m 9 zoals
gevisualiseerd in Figuur 67. Door de sets volledig te houden is het verwerken van de resultaten
eenvoudiger. Per scenario van de zeewaterstand wijzigt het aantal berekeningen dat is door
gekopieerd (het aantal berekeningen waarin de keringen niet hoeven te worden gesloten en/of de
berging niet hoeft te worden ingezet). Bij het verwerken van de resultaten naar de database of bij
het uitvoeren van de golfberekeningen hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden.
Opgeleverde databases
Het uiteindelijke resultaat als de waterstanden en golfcondities in een database zijn geplaatst is
een database fysica (een “HRD-database”), die in principe geschikt is om probabilistische
berekeningen met Riskeer en Hydra-NL te maken. “In principe”, omdat voor het programma
Riskeer (het standaardprogramma voor het uitvoeren van beoordelingen binnen het BOI2023) nog
2 aanvullende databases nodig zijn: een database met statistische gegevens (de “HLCD”) een
database met rekeninstellingen voor Riskeer (de ”config” database). Daarnaast heeft Riskeer
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sluitfunctietabellen nodig, die op dit moment nog niet geüpdatet zijn met de laatste gegevens15.
Deze tabellen zijn nodig om de kans op sluiting bij een bepaalde randvoorwaardecombinatie te
bepalen (zie de documentatie bij Riskeer voor meer informatie). In Hydra-NL wordt gebruik
gemaakt van een standaard tabel met sluitfuncties voor de stormvloedkeringen (conform
WBI2017). Het is ook mogelijk de sluitfuncties in Hydra-NL te updaten aan de hand van de
berekeningsresultaten. Dit is binnen de scope van deze studie niet gedaan.
De databases die beschikbaar zijn na het uitvoeren van alle productieberekeningen zijn de
volgende drie databases per niveau van zeespiegelstijging:
1.

Een oeverdatabase voor normtraject 14-1;

2.

Een oeverdatabase voor het normtraject 15-3;

3.

Een asdatabase voor de gehele rivieras van de Hollandsche IJssel.

In totaal gaat het dus om 15 databases. Elke database bevat zowel waterstanden als golven. Bij
uitzondering is gekozen om ook de asdatabases te vullen met golfcondities om zo de keringbeheerders een hogere mate van flexibiliteit te geven. Omdat het watersysteem van de
Hollandsche IJssel typisch gekenmerkt wordt door de vele (hoger gelegen) voorlanden, zal
regelmatig sprake zijn van droogval. De beheerders kunnen indien wenselijk gebruik maken van de
asdatabases met golfcondities om aanvullende inzichten op te doen.

5.2

Modelonzekerheden en correlatie

Conform het uitgangspuntendocument van BOI2023 (Slomp et al., 2020) krijgen de modelonzekerheden van waterstanden, golfhoogte en golfperiode een update.
Modelonzekerheden voor de waterstand
Op basis van Vos (2022) is de modelonzekerheid in de waterstand voor alle locaties langs de
Hollandsche IJssel aangepast t.o.v. het WBI2017. In de databases is voor deze onzekerheid een
gemiddelde  = 0 m gehanteerd en een standaarddeviatie  = 0,1 m.
Modelonzekerheden voor golfhoogte en golfperiode
Voor de modelonzekerheden voor de significante golfhoogte (Hs), de spectrale golfperiode (Ts) en
de piekperiode (Tp) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd16:
1. Inconsistenties in modelonzekerheden (Groeneweg, 2018 en Duits, 2018) zijn opgelost in deze
nieuwe databases, conform de afspraken in (De Bake, 2019). Dit houdt in dat specifiek voor de
Hollandsche IJssel de waarden voor het gemiddelde en de standaardafwijking van de
onzekerheid de golfparameters voor regio III zijn overgenomen uit onderstaande Tabel 4.1 uit
de Achtergrondrapportage Hydraulische Belastingen van (Chbab en Groeneweg, 2017):

Specifiek gaat het om de tabellen "AlphaClosingCriterions" en "BetaUClosingCriterions" welke nog opnieuw gevuld
moeten worden met de Hydra-Ring pre-processor. Dit valt buiten de scope van de huidige opdracht en vindt plaats in
een separate opdracht binnen BOI. Voor KP ZSS zijn deze tabellen echter niet relevant, omdat gerekend wordt met
Hydra-NL en niet met Riskeer.
16 Merk op dat in de BOI-tabellen de parameters H
m0 en Tm-1,0 zijn gehanteerd, welke niet door Bretschneider worden
gegenereerd.
15
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Als toelichting bij de tabel staat in (Chbab en Groeneweg, 2017) nog: “Afhankelijk van
watersysteem en uitvoerparameters van het gebruikte golfmodel is een aantal cellen voor de
onzekerheidsparameters voor golfperiodematen in bovenstaande tabel niet ingevuld. SWAN
genereert bijvoorbeeld alleen de golfperiodemaat Tm-1,0 en geen Tp, daarom is Tp niet ingevuld
voor het hoofdsysteem I. Indien een onzekerheidsschatting voor deze parameters gewenst is,
stellen we voor dezelfde waarden te hanteren als voor de periodemaat waarvoor deze wel
beschikbaar is. Dit is een redelijk veilige keuze, omdat de bias en standaardafwijking klein zijn
en we geen reden hebben aan te nemen waarom de waarde voor de andere parameter groot
zou zijn.”
In de uiteindelijke databases fysica zijn deze waarden omgezet naar de volgende getallen,
conform (Duits, 2018), waarbij de inconsistentie is verwijderd:
Regio
Hollandsche IJssel

Hm0 (Hs)

Tm-1,0 (Ts)

Tp













1,04

0,27

0,97

0,13

0,97

0,13

2. De correlatie tussen de modelonzekerheid in de golfperiode en de golfhoogte is gemodelleerd
en als waarde toegevoegd aan de databases fysica.
De waarde voor de correlatie is gebaseerd op (Bottema, 2015), waarin een waarde van de
correlatiecoëfficiënt  = 0,5 is afgeleid. Een recentere analyse volgens (Smale, 2018) vindt een
iets andere waarde van  = 0,53, maar maakt voor Bretschneider gebruik van een rapport uit
2014 dat is vervangen door de nieuwe kennis uit (Bottema, 2015). Omdat de waarden van 
niet erg onderscheidend van elkaar zijn en om geen schijnnauwkeurigheid te introduceren, is
de waarde voor de correlatie tussen de modelonzekerheid in de golfhoogte en de golfperiode is
(op advies van Rijkswaterstaat) voor alle locaties en alle belastingcombinaties gelijk gesteld
aan  = 0,5.

5.3

Lokale bodemhoogten

Om de waterkeringbeheerders optimaal te bedienen bij het beoordelen van de uiteindelijke
resultaten uit de probabilistische modellen Riskeer en Hydra-NL, was één van de aanbevelingen
voor BOI2023 om de gegevens van de lokale bodemhoogte inzichtelijk te maken.
In de databases fysica voor de Hollandsche IJssel is per locatie de lokale bodemhoogte
opgenomen, zoals deze is gehanteerd voor het bepalen van de golfcondities bij droogval.
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5.4

Naamgeving locaties

Voor de naamgeving van de locaties is aangesloten bij de nieuwe naamgeving zoals deze is
gehanteerd binnen BOI2023 (Botterhuis et al., 2020). Ook het voor elke locatie benodigde (unieke)
HRDLocationId komt overeen met de nieuwe conventies die binnen BOI2023 worden gehanteerd
(Botterhuis et al., 2020). Ter illustratie geven we een voorbeeld voor de opbouw van de
naamgeving:
Locatienaam (oever/as)

Dijkring

Nummer

Volgnummer

Code riviertak

Rivierkm

normtraject
014-01_0201_HY_km0018
as_0176_HY_km0018

014

01

0201

HY

km0018

n.v.t.

n.v.t.

0176

HY

km0018

Code watersysteem
(=HIJ)

Dijkring

Nummer
normtraject

Volgnummer

221410201 (oever)

22

14

1

0201

220000176 (as)

22

00

0

0176

HRDLocationId (oever/as)

Deze conventies zijn doorgevoerd voor alle locaties in alle databases.

5.5

Controles databases fysica

Als de databases zijn gevuld, worden deze gecontroleerd. Dit hoofdstuk gaat in op de controle van
de gevulde databases, waarbij we gebruik maken van enkele steekproeven. De controle of de
databases daadwerkelijk “werken”, vindt plaats in hoofdstuk 6, waar ze gebruikt worden in HydraNL.

5.5.1

Visualisaties waterstanden in databases

Steekproefsgewijs zijn enkele controles uitgevoerd om na te gaan of de berekende waterstanden
ook correct in de database zijn terechtgekomen. Daartoe is locatie “014-01_0001_HY_km0000”
nader onderzocht. De lokale bodemhoogte voor deze locatie is gelijk aan NAP–2,67 m. In Figuur 70
is voor een aantal belastingcombinaties voor deze specifieke locatie de lokale waterstand
gevisualiseerd. Specifiek betreft het de situatie voor een open EPK, een open HIJK en geen
waterbezwaar.
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Figuur 68 Overzicht van enkele waterstanden zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1, voor windrichting West.

Figuur 69 Overzicht van enkele waterstanden zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1, voor windrichting WNW.

Een vergelijking van de resultaten uit de twee figuren laat zien dat de waterstandslijnen elkaar niet
kruisen bij een gegeven windrichting. Verder zien we dat de waterstanden toenemen als de afvoer
toeneemt. Uit een vergelijking van de getallen in de database blijkt dat de waterstanden bij
windsnelheid u = 0 m/s gelijk zijn voor alle afvoerniveaus, ongeacht de windrichting. De
waterstanden nemen toe bij toenemende windsnelheid en de waterstanden nemen voor
windrichting W meer toe dan voor richting WNW. De Hollandsche IJssel is met name georiënteerd
in een WZW-richting, waardoor wind uit westelijke richting voor meer opstuwing richting Gouda zal
zorgen dan wind uit westnoordwestelijke richting. Onze conclusie op basis van deze steekproef is
dat de berekende waterstanden op de juiste wijze zijn ingevoerd in de database.
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5.5.2

Visualisaties golven in databases

Steekproefsgewijs zijn enkele controles uitgevoerd om na te gaan of de berekende golfcondities
ook correct in de database zijn terechtgekomen, inclusief het rekening houden met droogval.
Daartoe is locatie “014-01_0001_HY_km0000” nader onderzocht. De lokale bodemhoogte voor
deze locatie is gelijk aan NAP –2,67 m. In Figuur 70 is voor een aantal belastingcombinaties voor
deze specifieke locatie de significante golfhoogte uitgezet tegen de windsnelheid.

Figuur 70 Overzicht van enkele golfcondities zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1, voor windrichting NW.

Specifiek voor de belastingcombinatie met de tooltip is met de hand nagerekend of de berekende
significante golfhoogte (Hs) correct is. De gemiddelde bodemhoogte over de strijkraai van
315o t.o.v. N is gelijk aan NAP+2,11 m en de door SOBEK3 berekende waterstand over diezelfde
strijkraai is gelijk aan NAP+2,13 m. Aangezien de waterdiepte positief is (0,02 m), is de
verwachting dat een kleine golfhoogte wordt gevonden. Dit is nagerekend en komt inderdaad
overeen met een Hs = 0,02 m.
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Figuur 71 Overzicht van enkele golfcondities zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1, voor windrichting NW (andere tooltip).

Voor een net iets andere belastingcombinatie (zie de tooltip in Figuur 71), waarbij de afvoer is
afgenomen van 10.000 m3/s naar 8.000 m3/s, geldt dat de bodemhoogte over de strijkraai nu
gelijk is aan NAP+2,11 m. De door SOBEK3 berekende waterstand over diezelfde strijkraai is nu
gelijk aan NAP+2,01 m. Aangezien de waterdiepte nu negatief is, verwachten we een Hs = 0 m. Dit
is inderdaad het geval.
Als we een vergelijkbare visualisatie uitvoeren bij windrichting WNW i.p.v. NW, vinden we geen
enkele golf in de database, ongeacht het afvoerniveau.

Figuur 72 Overzicht van enkele golfcondities zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1 (windrichting NW).
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Deze windrichting is kennelijk dusdanig ongelukkig dat de bodemhoogten over alle strijkraaien
steeds groter zijn dan de lokale waterstand over de betreffende strijkraai. Voor de combinatie in de
tooltip geldt een bodemhoogte over de strijkraai van NAP+3,85 m en een bijbehorende waterstand
van slechts NAP+2,68 m (bij Q = 24000 m3/s). Voor deze combinatie treedt dus droogval op en
hoort inderdaad een significante golfhoogte van Hs = 0 m in de database te staan.
Voor de daarnaast gelegen windrichtingssector (West) zien we wel weer golven in de database,
hiervoor is geen correctie voor droogval nodig (Figuur 73).

Figuur 73 Overzicht van enkele golfcondities zoals aanwezig voor locatie 014-01_0001_HY_km0000 (nabij
Gouda) in de database van normtraject 14-1, windrichting W.

Bij windrichting W zien we nu wel golven (Hs = 0,23 m). De bodemhoogte over de strijkraai is
gelijk aan NAP+1,0 m en de bijbehorende waterdiepte is NAP+1,52 m. Narekening in de
golfgroeiformules van Bretschneider levert inderdaad een Hs = 0,23 m.

5.6

Conclusie

Op basis van deze (beperkte) steekproeven constateren wij dat zowel de waterstanden als de
golfcondities op de juiste wijze zijn terecht gekomen in de databases en dat deze correct zijn
gevuld. Dit geeft vertrouwen en is reden om ze te testen met Hydra-NL in het volgende hoofdstuk.
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6

Resultaten probabilistische
analyse

6.1

Introductie

Het probabilistische model Hydra-NL wordt binnen KP ZSS gebruikt om te komen tot waterstanden
en hydraulische belastingniveaus (HBN’s) bij de norm. Voor het kunnen gebruiken van Hydra-NL
zijn databases nodig met waterstanden en golfcondities, de zogenaamde Hydraulische Randvoorwaarden databases, of HRD's. Nu deze databases fysica beschikbaar zijn (hoofdstuk 5), moet
gecontroleerd worden of deze ook daadwerkelijk geschikt zijn om mee te rekenen. Voorliggend
hoofdstuk gaat nader in op de controles en resultaten van de Hydra-NL-berekeningen (versie
2.8.3).
Conform het uitgangspunt in hoofdstuk 2.1 is in alle berekeningen gerekend inclusief statistische
onzekerheid en zónder modelonzekerheid, met uitzondering van hoofdstuk 6.3.3 waarin deze juist
gecontroleerd wordt.

6.2

Langsfiguren

Waterstandsberekeningen zonder modelonzekerheid zijn voor de oeverlocaties van traject 14-1,
traject 15-3 en de aslocaties allemaal gelijk, op de lokale bodemhoogte na (Figuur 74). Dit komt
omdat voor de Hollandsche IJssel gerekend is met een eendimensionaal SOBEK3-model, waarin
alleen aslocaties zijn opgenomen. Deze zijn vervolgens direct gekoppeld aan de oeverlocaties (zie
hoofdstuk 3.4). In Figuur 74 zijn voor 5 verschillende terugkeertijden de berekende waterstanden
voor alle locaties langs normtraject 15-3 (elke 100 m) gevisualiseerd.

Figuur 74 Langsfiguur voor de waterstanden langs traject 15-3, inclusief de lokale bodemhoogte. De
volgnummers beginnen bij de HIJK en eindigen bij Gouda.

Uit de figuur volgt dat de resultaten langs het traject elkaar nergens snijden (wat ook niet zou
mogen). De afstand tussen de lijnen is grofweg ongeveer even groot (al is dit zeker geen
wetmatigheid, aangezien de helling van de frequentielijnen niet bij elke terugkeertijd gelijk is). Bij
toenemende terugkeertijden zien we ook dat de bijbehorende waterstanden groter zijn. Verder valt
op dat de maximale waterstanden bij Gouda (rechts in de figuur) onafhankelijk van de
terugkeertijd steeds ongeveer 0,2 m hoger liggen dan die bij Krimpen a/d IJssel (links). Dit komt
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overeen met de verwachting uit eerdere studies: het effect van de wind op de scheefstand aan het
einde van de Hollandsche IJssel (bij Gouda) is daar groter dan aan het begin (bij Krimpen a/d
IJssel). Tot slot zien we dat de lokale bodemhoogte (de grijze lijn) op veel plaatsen boven de
berekende waterstanden ligt. Dit is mogelijk, omdat de waterstanden aan de oever direct
gekoppeld zijn aan locaties in de as van de Hollandsche IJssel (waar de bodemhoogte uiteraard
veel lager is). Het voordeel is dat de frequentielijnen niet zijn vertekend door correcties voor
droogval of door numerieke artefacten in het probabilistische model. Bij de interpretatie van de
resultaten moet een gebruiker zich goed bewust zijn van deze lokale bodemhoogte (die is
opgenomen in de database fysica) en waterstanden ónder deze lokale bodemhoogte negeren.
De golfberekeningen zonder modelonzekerheid voor traject 14-1 (Figuur 75) en traject 15-3
(Figuur 76) zijn verschillend, aangezien de effectieve strijklengten en gemiddelde bodemhoogten
over de strijkraaien anders zijn voor beide trajecten. Ook de lokale bodemhoogte per locatie
verschilt, waardoor afhankelijk van de belastingcombinatie en de locatie droogval kan optreden. Op
het moment dat droogval optreedt (lokale waterstand < lokale bodemhoogte), zijn de golfcondities
op nul gezet. De figuren bevatten de significante golfhoogten voor 5 verschillende terugkeertijden.

Figuur 75 Langsfiguur voor de golven over traject 14-1. De volgnummers beginnen bij dit traject bij Gouda en
eindigen bij de HIJK.

Figuur 76 Langsfiguur voor de golven over traject 15-3. De volgnummers beginnen bij dit traject bij de HIJK en
eindigen bij Gouda.

Op basis van de resultaten voor de significante golfhoogten valt het volgende op:


de lijnen snijden elkaar niet (dit mag ook niet als de terugkeertijd steeds groter wordt);



de afstand tussen de lijnen is vrij constant (wat goed overeen komt met de factor 10 in de
terugkeertijden). Net als bij de waterstanden geldt ook hier dat dit geen wetmatigheid is, maar
afhangt van de helling van de frequentielijn bij een bepaalde frequentie.
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op sommige locaties worden lage of soms zelfs geen golven gevonden. Dit wordt veroorzaakt
door droogval (lokale bodemhoogte > lokale waterstand), waardoor de golfcondities gelijk aan
nul gezet zijn.

De golfhoogte varieert per locatie (en is veel gevoeliger voor lokale omstandigheden dan de
waterstand), maar we zien geen grote uitschieters. Op basis van handberekeningen met
Bretschneider liggen de resultaten in de lijn der verwachting. Overigens viel één locatie van
normtraject 14-1 in de SOBEK3-berekening buiten de HIJK en is in overleg met RWS besloten deze
niet in de figuur op te nemen.

6.3

Gevoeligheidsanalyses

Om te onderzoeken of de databases werken in combinatie met de bijbehorende versie 2.8.4 van
Hydra-NL zijn voor acht locaties verspreid langs de Hollandsche IJssel (Figuur 77) gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd.

Figuur 77 De acht locaties uit de testset voor de Hollandsche IJssel (rode bolletjes)

Voor deze locaties is onderzocht hoe de frequentielijnen voor de waterstand en het HBN eruit zien
voor de volgende gevoeligheden: faalkans HIJ, klimaatscenario en modelonzekerheid. Elk van deze
gevoeligheden lichten we in het vervolg nader toe.

6.3.1

Effect faalkans HIJK

Om inzichtelijk te maken wat het effect is van de faalkans van de HIJK op de waterstanden achter
de kering zijn berekeningen gemaakt waarbij de faalkans is gevarieerd (faalkansen van 1, 1/100,
1/200, 1/2000, 1/10.000, 1/100.000 en 0 per sluitvraag zijn doorgerekend). Ter illustratie zijn
voor de meest bovenstroomse locatie langs normtraject 15-3 de frequentielijnen voor de
referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) gevisualiseerd (Figuur 78). Merk op dat de figuren voor
locaties langs beide normtrajecten met elkaar overeen komen (op de lokale bodemhoogte na),
omdat de oeverlocaties aan dezelfde aslocaties zijn gekoppeld (hoofdstuk 5.1).
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Figuur 78 Frequentielijnen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) voor verschillende faalkansen
van de HIJK

De figuur laat logische verlopen van de frequentielijnen zien. Bij een faalkans gelijk aan 0 (17) (de
grijze lijn ligt onder de rode lijn en is dus niet te zien in de figuur) nemen de waterstanden het
minst toe. De stijging in de frequentielijn met faalkans gelijk aan 0 heeft verschillende oorzaken:
het lekdebiet van de HIJK, de overstort over de HIJK bij hoge waterstanden, scheefstand en het
effect van waterbezwaar. Dezelfde effecten treden ook op bij de overige faalkansen, maar daar
komt aanvullend een steeds groter effect bij van het falen van de HIJK. Bij een faalkans van één
wordt de Hollandsche IJssel helemaal niet meer beschermd door de HIJK. De waterstanden nemen
dan duidelijk het meest toe, wat logisch is, door de open verbinding tussen de HIJ en de Nieuwe
Maas. De zeewaterstanden en afvoeren hebben dan een directe invloed op de waterstanden op de
HIJ.
Eenzelfde figuur voor 3 m ZSS is opgenomen in Figuur 79:

Figuur 79 Frequentielijnen van de waterstand voor 3 m ZSS voor verschillende faalkansen van de HIJK

Een faalkans van de HIJK gelijk aan nul betekent niet dat sprake is van een dam, maar dat de kering correct
functioneert. Bij lage waterstanden blijft de HIJK open en als deze moet sluiten, dan gebeurt dat ook.
17
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We zien duidelijk het effect van de zeespiegelstijging terug: alle frequentielijnen liggen
systematisch meer dan 3 m hoger dan in Figuur 78. Aangezien de hoogte van de HIJK zelf niet is
aangepast, stromen bij waterstanden boven NAP+5 m de schuiven van de HIJK over. De toename
van water op de HIJ is dan ook veel groter dan zonder ZSS. Vanaf terugkeertijden boven de T =
105 jaar maakt de faalkans van de HIJK weinig meer uit: de waterstanden op de Nieuwe Maas zijn
dan zo hoog dat zelfs bij kleine faalkansen de Hollandsche IJssel volloopt omdat water over de
HIJK stroomt.
Wat verder opvalt in de frequentielijnen van Figuur 78 is dat ze eigenlijk 2 knikpunten bevatten (al
valt het 2e knikpunt soms buiten de figuur). Deze knikpunten zijn het gevolg van het falen van de
HIJK en de EPK. In Figuur 80 is dit verder inzichtelijk gemaakt, waarbij nog extremere
terugkeertijden zijn gevisualiseerd.

Figuur 80 Toelichting knikpunten door het falen van de HIJK en de EPK

Uit de figuur volgt dat bij een faalkans van 1 voor de HIJK (de rode lijn) maar 1 knikpunt te zien is.
Aangezien de HIJK geen rol meer speelt, ligt het voor de hand dat deze sprong wordt veroorzaakt
door het falen van de EPK. Vanaf terugkeertijden rond de T = 10.000 jaar wordt de bijdrage van
het falen van de EPK dusdanig groot, dat de negatieve consequenties ervan (veel hogere
waterstanden) doorwerken tot op de Hollandsche IJssel. Dit knikpunt verschuift naar een
extremere terugkeertijd naarmate een locatie verder bovenstrooms op de HIJ beschouwd wordt.
De groene streeplijn geeft het resultaat voor een faalkans van de HIJK gelijk aan 0 (i.e. de kering
functioneert zoals deze bedoeld is). Een correct functionerende HIJK geeft dus flinke verlagingen
van de te verwachten waterstanden op de HIJ. Dit varieert van een verlaging van 0,1 m bij
veelvoorkomende gebeurtenissen tot meer dan 1,5 m verlaging bij extreme terugkeertijden.
Het resultaat voor de huidige faalkans van de HIJK (1/200 per sluitvraag) is weergegeven met de
blauwe doorgetrokken lijn. Hierin zijn de twee knikpunten goed te zien. Het onderste knikpunt
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wordt veroorzaakt door het falen van de HIJK, dat is immers waar de blauwe lijn gaat afwijken van
de groene stippellijn (faalkans 0).
Ter illustratie is in Figuur 81 de lijn met faalkans 1 (rode lijn) horizontaal verschoven door de
terugkeertijden met een factor 200 te vermenigvuldigen (paarse streeplijn). Dat zou een goede
indicatie moeten geven van de resultaten bij een faalkans van 1/200 per sluitvraag. Uit de figuur
wordt direct duidelijk dat dit inderdaad het geval is, aangezien de paarse streeplijn en de blauwe
lijn grotendeels op elkaar komen te liggen. Alleen voor de kleine terugkeertijden zien we
afwijkingen en sluit de lijn niet aan op de groene streeplijn (faalkans 0).
Al met al concluderen we dat de frequentielijnen logisch gedrag vertonen. De knik in de frequentielijn door het falen van de EPK is niet voor alle frequentielijnen uit Figuur 78 even goed te zien,
omdat dit pas bij nog grotere terugkeertijden zichtbaar wordt dan gevisualiseerd in de figuur. De
knikken zijn ook weer terug te zien in Figuur 79, maar daar wordt het overlopen van de HIJK door
de hoge waterstanden op de Nieuwe Maas dominant bij de hogere terugkeertijden.

6.3.2

Effect klimaatscenario's

Om te controleren of de databases fysica inderdaad andere resultaten bevatten voor andere
zeespiegelstijgingen, is voor een locatie langs normtraject 14-1 de impact van de verschillende
scenario’s weergeven in Figuur 81. Er is gerekend zonder modelonzekerheden, maar inclusief
statistische onzekerheden. De gehanteerde faalkans van de HIJK is gelijk aan 1/200 per sluitvraag.

Figuur 81 Frequentielijn voor verschillende ZSS-scenario’s zonder modelonzekerheden

Voor elk van de scenario's zijn de instellingen gehanteerd die beschikbaar zijn binnen de
ontwerpmodus van Hydra-NL (v2.8.4), zie Tabel 12.
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Berekening

Tijdlijn

Zichtjaar

ZSS [m]

ZSS [m]

Afvoerstatistiek

Referentie

2035

t.o.v. 1995
0,08

t.o.v. 2035
0

WBI2017

Laag

2100

0,50

0,42

Gs_2050

2100

1,00

0,92

Wh_2100

2100

2,00

1,92

Wh_2100

#
1.
2.
3.

Extreem

4.

Zeer extreem

5.

Gematigd

2200

2,00

1,92

Gs_2200

6.

Extreem

2200

3,00

2,92

Wh_2200

Tabel 12 Overzicht van de doorgerekende klimaatscenario's in Hydra-NL (v2.8.4)

Afhankelijk van het zichtjaar en de gekozen tijdlijn vinden we duidelijk verschillende resultaten. De
toenames in de frequentielijnen komen overeen met de verwachtingen op basis van de zichtjaren
en tijdlijnen.
Merk op dat het enige praktische verschil tussen berekening 4 en 5 in Hydra-NL wordt veroorzaakt
door de afvoerstatistiek. Berekening 4 is toegevoegd om te testen wat de invloed van de
afvoerstatistiek is op de Hollandsche IJssel, zonder het effect van zeespiegelstijging (die is in beide
berekeningen gelijk aan 2 m). Het resultaat voor berekening 4 (groen) ligt boven dat van
berekening 5 (groenblauw), wat logisch is omdat een extremer scenario voor de afvoerstatistiek is
gehanteerd. We zien dat deze wijziging, afhankelijk van de terugkeertijd, een effect heeft van
meerdere decimeters op de waterstand.
Veruit de grootste stijging wordt veroorzaakt door de overgang van 2 m ZSS naar 3 m ZSS. De
toename van de waterstanden op de Hollandsche IJssel is groter dan de extra meter aan
zeespiegelstijging. Dit is niet verwonderlijk: het aangepaste sluitpeil en het feit dat de HIJK niet is
opgehoogd betekent dat zeewaterstanden, wind en afvoeren steeds meer invloed hebben op de
HIJ.

6.3.3

Effect modelonzekerheden

Om te verifiëren of de aanpassingen aan de modelonzekerheden (in de waterstand en de
golfparameters) correct zijn doorgevoerd in de databases en of hiermee daadwerkelijk kan worden
gerekend in Hydra-NL, zijn enkele gevoeligheidsberekeningen gemaakt. Daarbij is met en zonder
modelonzekerheid gerekend, voor zowel de waterstands- als HBN-berekeningen (er is wel altijd
inclusief statistische onzekerheid gerekend). De gehanteerde faalkans van de HIJK is gelijk aan
1/200 per sluitvraag.
Waterstand
In Figuur 82 is voor een locatie langs normtraject 14-1 het effect van de modelonzekerheid op de
waterstand gevisualiseerd.
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Figuur 82 Frequentielijn voor de waterstand in de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) met en zonder
modelonzekerheden (de lijn voor de bodemhoogte valt in dit geval buiten de verticale as en is dus
niet zichtbaar in de figuur).

Gegeven dat de modelonzekerheid in de waterstand een spreiding heeft van 0,1 m, is de
verwachting dat de resultaten waarbij de modelonzekerheid is meegenomen een vergelijkbare
verhoging laten zien. Uit onderzoek weten we dat met name de helling van de frequentielijn sterk
bepalend is hoe groot het effect van deze modelonzekerheid op het eindresultaat is (Strijker,
2018). Hoe flauwer de frequentielijn, hoe groter de invloed van de modelonzekerheid in de
waterstand. Dit effect zien we ook terug in Figuur 82. Het effect van de modelonzekerheid is voor
bijna elke terugkeertijd minder dan 0,1 m, wat overeenkomt met de verwachting18.
Significante golfhoogte
In Figuur 83 is voor een locatie langs normtraject 14-1 het effect van de modelonzekerheid op de
significante golfhoogte gevisualiseerd.

We controleren met name of met de databases kan worden gerekend en of deze goed gevuld zijn. Het valt buiten de
scope van deze opdracht om elk fenomeen dat we waarnemen in de resultaten te verklaren. We gaan er vanuit dat als
de juiste waarden zijn opgenomen in de databases, dat de probabilistische modellen die ermee moeten kunnen werken
op de juiste wijze geïmplementeerd zijn.
18
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Figuur 83 Frequentielijn voor de significante golfhoogte in de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) met
en zonder modelonzekerheden

De modelonzekerheid in de golfhoogte heeft een verwachtingswaarde van  = 1,04 m en een
standaardafwijking van  = 0,27 m2 (zie hoofdstuk 5.2). De verwachting dat de resultaten waarbij
de modelonzekerheid is meegenomen in dezelfde ordegrootte liggen. Ook hier zien we dat het
effect van de modelonzekerheid toeneemt naarmate de frequentielijn flauwer gaat lopen (van 0,1
m bij T = 10 jaar, oplopend tot 0,35 m bij T = 106 jaar). De resultaten komen overeen met wat
verwacht mag worden bij bovengenoemde waarden voor de bias en de spreiding.
HBN
Voor de HBN-berekeningen met en zonder modelonzekerheden (Figuur 84) is een standaard
dwarsprofiel van 1-op-2,5 gebruikt met een kritiek golfoverslagdebiet gelijk aan 5 l/s/m. De
dijknormaal is gelijk gekozen aan 190o t.o.v. N.

Figuur 84 HBN berekeningen voor de referentiesituatie (0,08 m ZSS t.o.v. 1995) met en zonder
modelonzekerheden
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Wat opvalt is dat de invloed van de modelonzekerheden toeneemt voor de HBN-berekeningen
t.o.v. waterstandberekeningen met en zonder modelonzekerheden (Figuur 82). Dit is conform
verwachting, aangezien in de HBN-berekening ook het effect van (de modelonzekerheid van) de
golfparameters tot uitdrukking komt. We zien verder dat de frequentielijn voor het HBN boven die
van de waterstand ligt en vrijwel exponentieel verloopt (in tegenstelling tot die van de waterstand).
Bij T = 104 jaar is het HBN ongeveer gelijk aan NAP+3,40 m, terwijl het resultaat uit de
waterstandsberekening bij dezelfde terugkeertijd uitkomt op ongeveer NAP+3,00 m. Ongeacht de
keringtoestand ligt de significante golfhoogte in de illustratiepunten van de HBN-berekening rond
de 0,5 m. Dit is in goede overeenstemming met het resultaat uit Figuur 83 bij T = 10 4 jaar.
Op basis van de resultaten uit de gevoeligheidsanalyses concluderen we dat de resultaten logisch
en goed te verklaren zijn.
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7

Conclusies en aanbevelingen

Voorliggend hoofdstuk geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het project.

7.1

Conclusies

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en controles trekken we de volgende conclusies:
1. Rekentrein
De belangrijkste doelstelling voor het project is om een goed geteste modellentrein op te
leveren voor het genereren van de hydraulische databases voor de Hollandsche IJssel,
uitgaande van het nieuwe SOBEK3-model voor de Rijn-Maasmonding (RMM). Met deze
modellentrein zijn met succes meer dan 150.000 hydraulische berekeningen gemaakt.
Daarmee zijn vervolgens databases fysica (HRD's) gevuld die zijn getest in Hydra-NL. Onze
conclusie is dat we daarmee hebben voldaan aan de belangrijkste doelstelling van dit project en
dat de modellentrein geschikt is voor toepassing in KP ZSS. Specifiek voor BOI worden de
databases nog door een externe partij gecontroleerd.
2. Wijzigingen t.o.v. het verleden
In de modellentrein voor de Hollandsche IJssel is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten
opzichte van het verleden. De belangrijkste noemen we hier:


In het verleden is vaak met slechts één windrichting gerekend, of is gebruik gemaakt van
een deterministische relatie tussen de zeewaterstand en de windsnelheid. In dit project is
de gehele windroos doorgerekend, waarin de windsnelheden en zeewaterstanden los van
elkaar zijn gevarieerd. De belastingmodellen in Riskeer en Hydra-NL zijn hierop ook
aangepast en geschikt gemaakt.



Voor de windsnelheid in de waterstandsberekeningen is nu rekening gehouden met de
winddragafkapping voor windsnelheden > 30 m/s. Ook is er voor de golven gebruik
gemaakt van de potentiële i.p.v. openwater windsnelheid.



In de Systeemanalyse HIJ uit 2019 is ook het dwarsverhang op de Hollandsche IJssel
meegenomen. Het effect hiervan is beperkt is (enkele cm) en er is - om mogelijke
technische problemen te vermijden - in overleg met Rijkswaterstaat besloten dit niet mee
te nemen. De impact van deze keuze is gering, aangezien de riviertak erg smal is en het
dwarsverhang hier dus zeer beperkt is.



Er is met succes gebruik gemaakt van een aangepast keringenscript, dat gebaseerd is op de
Systeemanalyse van de Hollandsche IJssel. Door deze aanpassing was het mogelijk om alle
benodigde berekeningen per zeespiegelstijging (32.436) in ongeveer 1 week doorlooptijd te
maken op 24 cores van een Dell PowerEdge FC640 server (met 2 Intel Xeon Gold 6136 @
3.0Ghz CPU’s).



De modelonzekerheden voor de waterstanden en de golfparameters zijn aangepast: er is
rekening gehouden met de correlatie tussen de modelonzekerheid van de golfparameters
en de onjuistheid, die aanwezig was in de WBI2017-databases wat betreft de parameters
van de modelonzekerheid in de golfcondities, is hersteld.



In de databases is de lokale bodemhoogte toegevoegd als parameter. Specifiek voor de
golven is de lokale bodemhoogte meegenomen in de droogvalprocedure (voor de
waterstanden niet).
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Voor de verschillende zeespiegelstijgingen is gewerkt met aangepaste sluitpeilen (alleen
voor ZSS van +2 m en +3 m).



In het hydraulische model is de Hollandsche IJsselkering overstroombaar gemaakt.

3. Databases en probabilistische controles
We hebben databases met hydraulische randvoorwaarden gegenereerd voor 5 verschillende
zeespiegelstijgingen: 0,08 m (referentiesituatie19); 0,5 m; 1 m; 2 m en 3 m ZSS. Deze
databases zijn gecontroleerd en vervolgens zijn in Hydra-NL probabilistische berekeningen
gemaakt voor de waterstand, de significante golfhoogte en het HBN. Met gevoeligheidsanalyses
zijn variaties in de zeespiegelstijging, de modelonzekerheden en de faalkansen van de HIJK in
beeld gebracht.
De resultaten van deze berekeningen laten plausibele resultaten zien, wat vertrouwen geeft in
de kwaliteit van de databases. We merken op dat deze databases geschikt zijn voor gebruik in
Hydra-NL. Indien aanvullende databases voor de statistiek (HLCD) en de rekeninstellingen
(config) opgesteld worden kunnen de databases ook getest worden in Riskeer.
4. Verschillen met andere BOI watersystemen
De databases voor de referentiesituatie (ZSS 0,08 m t.o.v. 1995) zijn ook geschikt voor
toepassing binnen BOI2023. In samenspraak met Rijkswaterstaat zijn enkele afwijkende
keuzes gemaakt t.o.v. de overige watersystemen in BOI2023:


De berekeningen zijn gemaakt met een ééndimensionaal SOBEK3-model en niet met een
tweedimensionaal D-Hydro-model zoals voor de Rijntakken, de Maas en de RijnMaasmonding. Dit betekent dat berekeningsresultaten feitelijk alleen voor aslocaties zijn
gegenereerd, waardoor droogvalproblematiek in de waterstandsberekeningen geen rol
speelt. Er is dus ook niet gewerkt met back-up of terugvallocaties;



De gehanteerde winddragafkapping voor waterstanden en golven is afgestemd met
Rijkswaterstaat en specifiek geschikt voor de Hollandsche IJssel (maar wel consistent met
de landelijke uitgangspunten);



Het gehanteerde MF-keringenscript is (mogelijk) anders dan het te hanteren keringenscript
voor de Rijn-Maasmonding. Hierover moet in de productieberekeningen voor RMM binnen
BOI nog een definitieve keuze gemaakt worden.

7.2

Aanbevelingen

Tijdens de uitvoering van het project zijn we tegen een aantal zaken aangelopen, die we bij deze
als aanbeveling meegeven:
1. Rekentrein
Zoals bij de conclusies is vermeld, is de belangrijkste doelstelling voor het project een goed geteste
modellentrein op te leveren voor het genereren van de hydraulische databases voor de Hollandsche
IJssel, uitgaande van het nieuwe SOBEK3-model voor de Rijn-Maasmonding (RMM). De
gegenereerde databases zijn getest in Hydra-NL. Voor Riskeer zijn extra databases (config+HLCD)
nodig en daarom zijn de databases nog niet getest in Riskeer (deze databases vallen buiten de
scope van het huidige project, maar worden binnen BOI wel gegenereerd).

De referentiesituatie voor 2035 in BOI is gebaseerd op de huidig waargenomen trend in de ZSS. Voor KP ZSS is
eigenlijk 2023 nodig, maar het verschil van 0,03 m wordt als weinig relevant gezien, omdat in Hydra-NL wel met de
statistiek wordt gewerkt van 2023.
19
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2. Documentatie onderliggende keuzes
In het model en in het keringenscript zijn diverse keuzes en interpretaties gemaakt voor de inzet
van de verschillende kunstwerken. Hierover zijn in verschillende (eerdere) studies afspraken
gemaakt, maar deze afspraken zijn meestal beperkt (openbaar) opgeschreven. We raden aan om
hier in alle studies nadrukkelijker bij stil te staan. Maak binnen RWS, in overleg met de regio,
harde afspraken over de getallen en relaties in de modellen versus wat er in de draaiboeken staat
en leg die afspraken goed vast zodat ze traceerbaar zijn. Voorbeelden zijn:
a. de openings- en sluitsnelheden die in het Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) van de
Maeslantkering zijn opgenomen, geven een boven- en ondergrens. In een model, of
keringenscript kan slechts één vaste waarde worden ingevuld, maar welke waarde kies je dan?
De bovengrens, de ondergrens, of een gemiddelde?
b. het sluitgedrag van de HIJK blijkt in de praktijk anders te gaan dan volgens het draaiboek, wat
ook nog kan afwijken van de afspraken die met de regio zijn gemaakt.
c.

het precieze tijdstip waarop het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als bergingsmaatregel ligt
nergens eenduidig vast. Het is bekend dat dit is gekoppeld aan een "gesloten toestand van de
EPK", maar wordt het VZM ingezet als de Maeslantkering is uitgevaren, of als deze is
afgezonken? En op welke wijze wordt het VZM weer geleegd als het hoogwater op het
Hollandsch Diep voorbij is?

Maak binnen RWS, in overleg met de regio, harde afspraken over de relatie wat er in de modellen
wordt aangenomen en wat er in de draaiboeken staat, en leg die afspraken vast.
3. Aanpassing SGWM
In het project is gebruik gemaakt van de SommenGenerator Nationale Watermodellen (SGWM) die
beschikbaar is onder de MHWp5. Dit geeft veel gemak bij het klaarzetten, monitoren en
controleren van alle randvoorwaarden en berekeningen. Uit voorgaande projecten zijn leerpunten
overgenomen waarmee dit proces in onderhavig project aanzienlijk robuuster is verlopen. Voor het
genereren van de golfcondities en de databases is het gebruik ervan voor de Hollandsche IJssel
minder praktisch gebleken. In de huidige opzet van de SGWM worden golfcondities gegenereerd
voor elke belastingcombinatie, terwijl het enige dat verandert de waterdiepte is. De gemiddelde
bodemhoogten en effectieve strijklengten blijven in elke belastingcombinatie onveranderd. Daarom
zijn in dit project de golfrandvoorwaarden gegenereerd met een losstaand script met de
golfgroeiformules van Bretschneider. Dit heeft grote tijdwinst opgeleverd ten opzichte van het
gebruik van de SGWM hiervoor. Een vergelijkbare redenering geldt voor het vullen van de
databases fysica met de SGWM. Ook daar hebben we gebruik gemaakt van een los script (dat
reeds beschikbaar was uit de Systeemanalyse Hollandsche IJssel) om veel tijd te besparen bij het
vullen van de databases.
We zien grote meerwaarde in het gebruik van de SGWM bij het maken van bulkberekeningen. We
raden dan ook aan om de SGWM aan te passen op basis van deze scripts, zodat ook het genereren
van de golfcondities met Bretschneider en het vullen van de databases vlot verloopt.
4. Jaartallen en statistiek
Aangezien er veel over zeespiegelstijgingen ten opzichte van verschillende referentiejaren
gesproken wordt, adviseren wij hier altijd een jaartal bij op te nemen om het zo transparant en
overzichtelijk mogelijk te houden.
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Bijlagen

A Beschrijving MF-keringenscript
Het MF-keringenscript is dusdanig opgezet dat bij het aanroepen van het script 8 argumenten mee
worden gegeven, die bepalen hoe en voor welke situatie de sluitperiodes worden bepaald. De
belangrijkste hiervan is het eerste argument. Dit geeft een *.json-invoerbestand, waarmee het
script is te configureren voor verschillende RTC-schematisaties. Hierin kunnen ook de sluitpeilen
aangepast worden voor het functioneren van de keringen onder verschillende scenario’s van
zeespiegelstijging.

A.1

Invoerargumenten

1. Naam van het configuratiebestand voor het keringenscript, bijvoorbeeld:
"closure_settings_dflowfm.json". Dit bestand wordt in de volgende paragrafen besproken.
2. Door te rekenen belastingcombinatie, bijvoorbeeld: "K1CFmK2CFqZp6.08Q16000U47D292.5".
Dit verwijst naar de map met de betreffende belastingcombinatie. Deze code wordt gebruikt om
de sluitsituaties, de zeewaterstand, en de rivierafvoer te bepalen. Merk op dat om deze reden
de zeewaterstand (Zp) in meters opgegeven dient te worden (voorzien van een punt dus).
3. Uitvoerbestand met tijdreeksen van observatiepunten bij een open Europoortkering, b.v:
"input_dflowfm/K1FMzK2CFqZp6.08Q16000U47D292.5/dflowfm/output/FlowFM_his.nc". Uit dit
bestand worden de waterstand zonder sluiting gelezen, op basis waarvan de sluitperiodes van
de kunstwerken worden bepaald.
4. Uitvoerbestand met tijdreeksen keringen bij open Europoortkering, bijvoorbeeld:
"input_dflowfm/K1FMzK2CFqZp6.08Q16000U47D292.5/dflowfm/output/FlowFM_his.nc". Net als
punt (3), maar nu voor de keringen. Dit argument biedt de mogelijkheid om een de uitvoer
voor de keringen uit een ander bestand in te lezen, zoals bijvoorbeeld voor SOBEK3 nodig is.
5. Uitvoerbestand met tijdreeksen observatiepunten bij inzet Europoortkering, bijvoorbeeld:
"input_dflowfm/K1CFzK2CFqZp6.08Q16000U47D292.5/dflowfm/output/FlowFM_his.nc". Uit dit
bestand worden de waterstanden met gesloten keringtoestand gelezen, op basis waarvan de
inzet van het VZM wordt bepaald.
6. Bestand met RTC-configuratie om aan te passen, bijvoorbeeld:
"input_dflowfm/K1FMzK2CFqZp6.08Q16000U47D292.5/rtc/timeseries_import.xml".
7. Bestandslocatie om aangepaste RTC-configuratie weg te schrijven, bijvoorbeeld:
"output_dflowfm/timeseries_import.xml". Wanneer dit argument gelijk is aan (6), wordt het
bestand overschreven.
8. Uitvoerlocatie aanvullende uitvoer, bijvoorbeeld: "output_dflowfm". Hier worden figuren en
berichten over het al dan niet sluiten van de keringen weggeschreven.
De volgende paragrafen beschrijven de inhoud van het configuratiebestand uit punt (1).

A.2

Simulation

Sectie “simulation” beschrijft de simulatieduur. Wanneer een sluitperiode wordt opgegeven, wordt
niet alleen de periode van sluiting opgegeven, maar ook de periode van niet-sluiting. Het start en
einde van de simulatie zijn nodig om het begin en eind van de opgegeven periodes te bepalen.
"simulation": {
"start": "2035-01-01 00:00:00",
"end": "2035-01-31 00:00:00"
},

A.3

EPK

Sectie “europoortkering” bevat de sluitpeilen op basis waarvan de sluitperiode wordt bepaald.


De 6 keys: "closure_level_rotterdam", "closure_level_dordrecht", "time_lag_seconds",
"open_level", "level_closure_threshold", "level_closure_min_discharge".



“observation_points” bevatten de observatiepunten voor de waterstand bij Dordrecht,
Rotterdam, de Maeslantkering en de afvoer bij de Maeslantkering. Voor het uitlezen van de
netCDF moet de variabelenaam, locatienaam, en locatie-key bekend zijn.



“xml_tags” bevatten de namen van de tijdseries in het xml bestand (timeseries_import.xml),
de D-RTC invoer, die aangepast dienen te worden. De “master” geeft aan of de kering faalt of
functioneert, en omvat dus de gehele simulatieduur. “stormvloed” geeft de sluitperiode aan.
"europoortkering": {
"closure_level_rotterdam": 3.00,
"closure_level_dordrecht": 2.90,
"time_lag_seconds": -1200,
"open_level": 1.00,
"level_closure_threshold": 2.0,
"level_closure_min_discharge": 6000,
"observation_points": {
"waterlevel_rotterdam": {
"variable": "waterlevel",
"location": "NM_999.47_R_LMW-H_Rotterdam-g6",
"lockey": "station_id"
},
"waterlevel_dordrecht": {
"variable": "waterlevel",
"location": "OM_976.25_L_LMW-H_Dordrecht-g6",
"lockey": "station_id"
},
"waterlevel_maeslantkering": {
"variable": "general_structure_s1dn",
"location": "NW_1026.34_C_SK_Maeslantkering",
"lockey": "general_structure_id"
},
"discharge_maeslantkering": {
"variable": "general_structure_discharge",
"location": "NW_1026.34_C_SK_Maeslantkering",
"lockey": "general_structure_id"
}
},
"xmltags": {
"master": [
"[TimeCondition]Maeslantkering/MasterSVKM_2",
"[TimeCondition]Maeslantkering/MasterSVKM_3",
"[TimeCondition]Hartelkering/MasterSVKH_1",
"[TimeCondition]Hartelkering/MasterSVKH_3"
],
"stormvloed": [
"[TimeCondition]Maeslantkering/StrmvldSVKM_2",
"[TimeCondition]Maeslantkering/StrmvldSVKM_3",
"[TimeCondition]Hartelkering/StrmvldSVKH_1",
"[TimeCondition]Hartelkering/StrmvldSVKH_3"
]
}
},

[Type here]

A.4

HIJK

De configuratie voor de Hollandsche IJsselkering is vergelijkbaar met die van de Europoortkering. De
kenmerken van de sluiting (sluitpeilen, en tijdsvertraging), de observatiepunten en de xmltags zijn
nodig. Onder deze laatste categorie valt ook nog een “kentering”-key, die aangeeft of de kering op
peil of kentering moet sluiten, in geval de waterstand onder het “always_tide_level_hvh” blijft. Deze
tijdsperiode omvat net als de “master” de gehele berekening.
"hollandscheijsselkering": {
"closure_level_krimpen": 2.25,
"time_lag_seconds": -1200,
"always_tide_level_hvh": 3.00,
"observation_points": {
"waterlevel_krimpen": {
"variable": "waterlevel",
"location": "HY_18.00",
"lockey": "station_id"
},
"discharge_hijk": {
"variable": "general_structure_discharge",
"location": "HY_17.96_R_SK_Kering_Hollandsche_IJssel",
"lockey": "general_structure_id"
}
},
"xmltags": {
"master": [
"[TimeCondition]HollandscheIJsselkering/MasterHYK"
],
"stormvloed": [
"[TimeCondition]HollandscheIJsselkering/StrmvldHYK"
],
"kentering": [
"[TimeCondition]HollandscheIJsselkering/Kenteringsluiting"
]
}
},

A.5

Volkeraksluizen

Ook het VZM heeft een vergelijkbare schematisering als de EPK en de HIJK. Op basis van een
eerdere berekening met gesloten EPK wordt gecontroleerd of het “deployment_level” overschreden
wordt. Zo ja, dan wordt een nieuwe berekening gedraaid waarin de “xmltags” geactiveerd zijn.

}

"volkerakzoommeer": {
"deployment_level": 2.60,
"observation_points": {
"waterlevel_raknoord": {
"variable": "waterlevel",
"location": "HD_998.93_L_LMW-TW_Volkerak-Noord",
"lockey": "station_id"
}
},
"xmltags": {
"master": [
"[TimeCondition]Volkerakdam/MasterVZM_1",
"[TimeCondition]Volkerakdam/MasterVZM_2",
"[TimeCondition]Volkerakdam/MasterVZM_3",
"[TimeCondition]Volkerakdam/MasterVZM_4"
],
"stormvloed": [
"[TimeCondition]Volkerakdam/StrmvldVZM_1",
"[TimeCondition]Volkerakdam/StrmvldVZM_2",
"[TimeCondition]Volkerakdam/StrmvldVZM_3",
"[TimeCondition]Volkerakdam/StrmvldVZM_4"
]
}
}

A.6

Uitvoer

Op basis van de code van de belastingcombinatie (status EPK en HIJK) stelt het keringenscript vast
of overschrijding van het sluit-/inzetpeil van de kunstwerken (en vervolgens de stormvensters en
type sluiting) moet worden bepaald. Als in de naam is aangeven dat EPK en/of HIJK faalt, dan
wordt de procedure van het script overgeslagen en worden de bestanden fail_EPK_closure.txt,
fail_VZM_deployment.txt en/of fail_HIJK_closure.txt weggeschreven in de uitvoermap. Is
aangegeven dat correct functioneren van de kunstwerken moet worden gesimuleerd, dan wordt de
procedure uitgevoerd. Als overschrijding van een sluit-/inzetpeil wordt vastgesteld, dan wordt een
figuur met een visualisatie van deze vaststelling weggeschreven (bijv. Figuur 12, Figuur 13 of
Figuur 14). De waarde van time-conditions MasterSVKM_*, MasterSVKH_*, MasterHIJK en
MasterVZM wordt dan op “True” gezet in timeseries_import.xml. Wordt een sluit-/inzetpeil niet
gehaald, dan worden respectievelijk de bestanden no_EPK_closure.txt, no_HIJK_closure.txt of
no_VZM_deployment.txt weggeschreven (de Master conditions worden niet aangepast).
De Europoortkering, bestaande uit de Maeslantkering en de Hartelkering, dient te sluiten wanneer
de voorspelde waterstand bij Rotterdam of Dordrecht hoger is dan respectievelijk NAP+3,0 m en
NAP+2,9 m. Het sluitmoment van de gehele EPK hangt vervolgens af van de rivierafvoer van de
Rijn bij Lobith. Is deze 6000 m3/s of hoger, dan sluit de EPK op kentering, zo niet, dan sluit deze
op peil. Deze gegevens zijn opgenomen in closure_settings.json bestand (zie bijlage A.3). Beide
sluitingen hebben een andere sluitperiode. Het script bepaald welke type sluiting van toepassing is
en schrijft voor dat type sluiting de periode naar time-conditions StrmvldSVKM_* en
StrmvldSVKH_* in timeseries_import.xml. Voor dit onderscheid gebruikt het script de code van de
belastingcombinatie (realisatie basisstochast rivierafvoer).
Figuur 12 wordt als indicatie en visualisatie van een peilsluiting uitgevoerd en weggeschreven in de
uitvoermap (EPK_closure.png). Figuur 13 wordt als indicatie en visualisatie van een kenteringsluiting weggeschreven in de uitvoermap (EPK_closure.png). Figuur 14 wordt als indicatie en
visualisatie van een sluiting van de HIJK weggeschreven in de uitvoermap (HYK_closure.png). Het
script schrijft daarnaast het stormvenster naar time-condition StrmvldHYK in timeseries_import
.xml. Een kenteringsluiting wordt geïnitieerd door time-condition Kenteringsluiting op “True” te
zetten.
De periode waarin water ingelaten kan worden, is gelijk aan het stormvenster van de EPK. Het
script schrijft deze periode naar time-condition StrmvldVZM. De RTC-sturing bepaalt vervolgens of
ook daadwerkelijk water wordt geborgen of niet. Een vergelijkbare figuur als Figuur 12, Figuur 13
of Figuur 14 wordt als indicatie en visualisatie van een inzet van de waterberging weggeschreven in
de uitvoermap (VZM_deployment.png). Als het inzetpeil niet wordt gehaald, dan wordt het bestand
no_VZM_deployment.txt weggeschreven.

[Type here]

B Afmetingen en procedures
keringen
B.1

Maeslantkering

Figuur 85: Afmetingen en procedures Maeslantkering

B.2

Hartelkering

Figuur 86: Afmetingen en procedures Hartelkering
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B.3

Hollandsche IJsselkering

Figuur 87: Afmetingen en procedures Hollandsche IJsselkering

B.4

Volkeraksluizen

Figuur 88: Afmetingen en procedures Volkeraksluizen
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C Lessons learned
Uit eerdere projecten met de SGWM zijn diverse leerpunten naar voren gekomen. Voor de
volledigheid leggen we deze in deze bijlage vast. Het robuuster maken van het rekenproces van de
MHW-processor betrof de volgende activiteiten:


Aanpassen dat de RGWM en de SingleRunner geen wijzigingen meer aanbrengen aan
invoermappen van tussenstappen. Het uitvoeren van deze stappen heeft na de wijziging alleen
effect op de uitvoermap van de tussenstap.



Aanpassen dat de RGWM alle resultaten naar dezelfde map wegschrijft en dat de SingleRunner
alle resultaten naar dezelfde (maar andere) map wegschrijft.



Het beheer van de sommenset door de SGWM zorgt ervoor dat bij het herhaald aanmaken van
de invoer voor een tussenstap de betreffende uitvoermap wordt geleegd. Het is zo niet meer
mogelijk om per ongeluk met verouderde tussenresultaten te werken. Door een strikte
scheiding van in- en uitvoer wordt het mogelijk om verschillende doorsnedes van de
sommenset onafhankelijk van voorgaande tussenstappen uit te voeren. Als een tussenstap niet
succesvol wordt uitgevoerd, dan wordt dit geregistreerd en getoond in de UI van de MHWprocessor. Deze check kan niet meer worden verstoord door verouderde resultaten.



De bestanden verwijderen uit het default model, die worden gewijzigd tijdens het rekenproces
van de MHW-processor. Dit zorgt ervoor dat er bij mislukte kopieer-acties of mislukte
tussenstappen niet op default-bestanden wordt teruggevallen en het eindresultaat van een
individuele som ontstaat zonder strikte controle op de herkomst van de (tussen-) invoer. Als de
invoer en de tussenresultaten niet volledig zijn, dan kan de som niet meer succesvol eindigen.



Zorgen dat de tijdelijke simulatie-directory per som na elke berekening wordt geleegd. De SRSOBEK-berekening wordt per som in een tijdelijke, aparte map uitgevoerd. Het legen van deze
map na afloop van de berekening (succesvol of niet), zorgt ervoor dat er bij mislukte kopieeracties niet op bestanden uit een vorige versie van de som kan worden teruggevallen.

Bovenstaande aanpassingen zorgen ervoor dat mislukte kopieeracties op het netwerk of een
mislukte SR-SOBEK-berekening altijd zijn te detecteren door de UI van de MHWp5. De extra
ingebouwde controles betreffen:


Controle op klaarzetten rvw door de SGWM voor de RGWM: bevat de invoermap de juiste
bestanden?



Afvangen van situaties waarin input voor de RGWM niet volledig beschikbaar was. De RGWM
geeft (mogelijk) alleen waarschuwingen in een dergelijk geval, geen foutmeldingen. Zonder
errors loopt het rekenproces van de MHW-processor gewoon door. Die waarschuwingen zijn
daarom gecontroleerd en bij een foutieve uitkomst wordt nu een error afgegeven.



Nalopen van alle uitvoer van de RGWM de juiste gegevens: bevat de uitvoermap alle bestanden
en heeft het randvoorwaardenbestand de juiste waarden?



Controleren of voor elke som de map ICGWM is gevuld en controle van de initiële condities:
komt voor situaties met de laagste zeewaterstand (gemiddeld getij) en windsnelheid 0 m/s
overeen met het resultaat van de 12 maanden durende simulatie, waarmee de initiële toestand
voor het betreffende afvoerniveau is gegenereerd?



Controle op klaarzetten keringen-info door de SGWM voor de SingleRunner: bevat de
invoermap de juiste parameters.json-bestanden?



Nalopen van alle uitvoer van de SR-SOBEK-berekening op de juiste gegevens: bevat de
uitvoermap alle bestanden en heeft de logging van berekening de juiste meldingen?

Deze controles hebben ons geholpen om (zoveel mogelijk) te garanderen dat we in alle gevallen
met de juiste randvoorwaarden, initiële condities en keringtoestanden hebben gerekend.
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D Afvoerverdeling Rijn en koppeling
met Maasafvoer
Vaste instelling afvoerverdeling 16000 m3/s
Waal
Pan. Kan.
IJssel
Lek

Bovenrijn
600

481

119

2.000

1.445

4.000

2.757

6.000

4.112

1.888

Maas

117

2

55

555

324

232

222

1.243

527

717

729

812

1.079

1.235

8.000

5.420

2.580

1.080

1.503

1.742

10.000

6.497

3.503

1.426

2.079

2.248

13.000

8.347

4.653

1.938

2.719

3.008

16.000

10.167

5.833

2.501

3.340

3.768

17.000

10.742

6.258

2.718

3.549

4.022

18.000

11.317

6.683

2.935

3.757

4.275

20.000

12.367

7.633

3.459

4.179

4.782

24.000
14.341
9.659
4.742
4.914
5.796
Tabel 13: Koppeling afvoeren Rijn, Waal, Lek en Maas bij een instelling van de afvoerverdeling op Rijnafvoer
van 16.000 m3/s bij Lobith
Vaste instelling afvoerverdeling 18000 m3/s
Bovenrijn

Waal

Pan. Kan.

IJssel

Lek

Maas

600

481

119

117

2

55

2.000

1.445

555

324

232

222

4.000

2.757

1.243

527

717

729

6.000

4.112

1.888

812

1.079

1.235

8.000

5.423

2.577

1.087

1.493

1.742

10.000

6.678

3.322

1.398

1.929

2.248

13.000

8.715

4.286

1.858

2.432

3.008

16.000

10.638

5.362

2.413

2.954

3.768

17.000

11.183

5.817

2.657

3.168

4.022

18.000

11.728

6.272

2.901

3.382

4.275

20.000

12.694

7.306

3.465

3.856

4.782

24.000
14.612
9.388
4.651
4.746
5.796
Tabel 14: Koppeling afvoeren Rijn, Waal, Lek en Maas bij een instelling van de afvoerverdeling op Rijnafvoer
van 18.000 m3/s bij Lobith
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E

Bretschneider (met aanpassing)

Golfgroeiformules Bretschneider
De gebruikte golfgroeiformules zijn afkomstig uit de Leidraad Rivierdijken deel 2 pag. 150 (TAW,
1989) en zijn hieronder met een compacte schrijfwijze weergegeven.

Hs 

 0,0125  g F 0,42 
0,283 u 2 v1
tanh 

 v1  u 2  
g



0,75

 gd  
v1  tanh  0,530  2  

 u  


Ts 

 0,077  g F 0,25 
2,4 u v2
tanh 

 v2  u 2  
g




 gd 
v2  tanh  0,833  2 

u 


0,375 





Waarin:

H s = de significante golfhoogte
Ts = de significante golfperiode

[m]
[s]

u

= de windsnelheid op 10 m hoogte

g

= de zwaartekrachtversnelling

F

= de effectieve strijklengte

[m/s]

[m/s2]
[m]

d = de gemiddelde waterdiepte [m]
v1 , v 2 zijn hulpvariabelen, zonder bekende fysische betekenis
De resulterende spectrale golfperiode wordt als volgt omgerekend naar de piekperiode en de
spectrale golfperiode:

Tp

 1,08 Ts

Tm -1,0  T p /1,1
De golfrichting wordt tenslotte altijd gelijk genomen aan de windrichting.
Transformatie potentiële naar open-water windsnelheid
Voor de windsnelheid wordt bij alle watersystemen in principe gebruik gemaakt van de “openwater windsnelheid” (De Waal, 2008). Dit geldt zowel voor de waterbeweging als voor de golven.
De windsnelheid waarvoor statistiek is afgeleid en waarmee de databases worden gevuld betreft
echter de potentiële windsnelheid. De potentiële windsnelheid wordt daarom getransformeerd naar
de open-water windsnelheid.
Voor open-water windsnelheden boven de 30 m/s neemt volgens de laatste inzichten (Van Vledder,
2017) de winddragcoëfficiënt CD niet verder toe. In deze nieuwe winddragformulering is er bij
hogere windsnelheden dus sprake van een gladder wateroppervlak. Dat betekent dat bij dezelfde
potentiële windsnelheid een hogere open-water windsnelheid wordt gevonden dan in de oude
dragformulering. Deze hogere windsnelheid heeft echter minder grip op het water (de winddragcoëfficiënt is immers lager). Het nettoresultaat hiervan is dat de bijbehorende
schuifspanningssnelheid afneemt ten opzichte van de situatie zonder afkappen (oude
dragformulering), met als gevolg lagere waterstanden en golven.
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Tabel 15 geeft de transformatie van potentiële windsnelheid naar open-water windsnelheid voor
zowel de oude als de nieuwe winddragformulering. Dit betreft de waarden “U 10” en “U10 capped” uit
de tabel van Gerbrant van Vledder, die is opgenomen in (Geerse, 2018). De onderliggende
werkwijze voor het transformeren van de windsnelheid is beschreven in (De Waal, 2003). In Tabel
15 is te zien, dat vanaf potentiële windsnelheden van iets onder de 30 m/s, de open-water
windsnelheid volgens de nieuwe formulering hoger is dan in de oude formulering.
Het afkappen van de winddragcoëfficiënt vindt zoveel mogelijk plaats binnen de fysische modellen
(D-HYDRO voor de waterbeweging en SWAN voor de golven). De verlaagde winddragcoëfficiënt zit
echter niet in de golfgroeiformules van Bretschneider. Vandaar dat bij toepassing daarvan de
winddragafkapping in rekening wordt gebracht via een reductie op de open-water windsnelheid.
Deze reductie is zodanig, dat gecorrigeerde open-water windsnelheid U 10 bij toepassing van de
oude dragformulering dezelfde schuifspanningssnelheid u* oplevert als de ongecorrigeerde openwater windsnelheid bij toepassing van de nieuwe dragformulering. Deze werkwijze is overgenomen
uit (Van Vledder, 2017) en reeds toegepast in de Vecht-IJsseldelta (Stijnen et al., 2018). Figuur 89
geeft een visualisatie van deze werkwijze. Een open-water windsnelheid van bijvoorbeeld 40 m/s
wordt via de schuifspanningssnelheid u* verlaagd naar een open-water windsnelheid van 37 m/s.
De laatste kolom in Tabel 15 bevat de gecorrigeerde open-water windsnelheden, die worden
gebruikt in de golfberekeningen met Bretschneider. Figuur 90 geeft de transformaties uit Tabel 15
visueel weer, inclusief deze gecorrigeerde versie.

Figuur 89 Methode om gecorrigeerde open-water windsnelheid U10 te bepalen op basis de oude (Wu) en de
nieuwe (Wu capped) winddragformulering (bron: Van Vledder, 2017).
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Figuur 90 Transformatie potentiële naar open-water windsnelheid.
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Potentiële
windsnelheid
Upot [m/s]

Open-water windsnelheid [m/s]
gecorrigeerd t.b.v.
waterbeweging

Potentiële windsnelheid [m/s]
gecorrigeerd t.b.v.
Bretschneider

0
0,00
0,00
1
1,12
1,00
2
2,25
2,00
3
3,37
3,00
4
4,49
4,00
5
5,61
5,00
6
6,74
6,00
7
7,86
7,00
8
8,97
8,00
9
10,06
9,00
10
11,14
10,00
11
12,21
11,00
12
13,28
12,00
13
14,34
13,00
14
15,39
14,00
15
16,44
15,00
16
17,49
16,00
17
18,53
17,00
18
19,56
18,00
19
20,59
19,00
20
21,62
20,00
21
22,64
21,00
22
23,66
22,00
23
24,68
23,00
24
25,69
24,00
25
26,69
25,00
26
27,69
26,00
27
28,69
27,00
28
29,69
28,00
29
30,54
29,00
30
31,31
30,00
31
32,07
30,73
32
32,83
31,46
33
33,58
32,18
34
34,31
32,89
35
35,05
33,60
36
35,78
34,30
37
36,50
34,99
38
37,21
35,68
39
37,92
36,36
40
38,62
37,04
41
39,32
37,71
42
40,02
38,37
43
40,70
39,03
44
41,38
39,69
45
42,06
40,34
46
42,73
40,99
47
43,40
41,63
48
44,06
42,26
49
44,72
42,90
50
45,37
43,52
Tabel 15 Transformatietabel potentiële windsnelheid naar open-water windsnelheid voor de HIJ.
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