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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is om het effect op de Rijnwaterstand te bepalen van de ingrepen 
en veranderingen in het Rijntakkenstelsel sinds 1926, zodat een verklaring voor het verschil 
in opgetreden waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 gevonden kan worden 
en uit het verleden geleerd kan worden wat het effect is van de Rijnstrangen en de 
Ooijpolder als noodoverloopgebied. 
 
Omdat in het kabinetstandpunt Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas van 
2003 het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder als potentiële noodoverloopgebieden zijn 
aangewezen voor de Rijn, is in dit onderzoek gefocust op de invloed van de overstromingen rond 
de splitsingspunten van de Rijntakken. Daarom zijn alleen de overstromingen van de Rijnstrangen, 
de Ooijpolder en het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt in het Nederlandse deel van het 
model gesimuleerd. Daarnaast is de overstroming bij Wesel ook gemodelleerd, omdat deze effect 
heeft op het benedenstrooms gelegen onderzoeksgebied. De overige overstromingen in 1926 
langs de Rijntakken en de zijrivieren zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Binnen het RIZA is een gekalibreerd SOBEK-River/Estuary model aanwezig van het hoogwater 
1995. Er is voor gekozen om dit model aan te passen aan de situatie tijdens het hoogwater 1926. 
Dit levert hetzelfde resultaat op als het modelleren van een nieuw model voor 1926, waarbij 
missende gegevens worden aangevuld met gegevens uit het hoogwatermodel van 1995, maar is 
efficiënter. 
 
Om de situatie van 1926 te simuleren met het hoogwatermodel van 1995 zijn de volgende 
aanpassingen gemaakt: 

• de simulatietijden van het model zijn aangepast naar de hoogwaterperiode van 1926: 15 
december 1925 tot 25 januari 1926 

• de bovengrens is verlegd van Bonn naar Keulen, waar de bekende afvoer van de 
Niederrhein in 1926 kon worden ingevoerd 

• de afvoeren van 1926 van alle zijrivieren van de Rijntakken zijn ingevoerd 
• de stuwen in de Nederrijn en Lek zijn verwijderd, omdat die in 1926 nog niet bestonden 
• de stormwind van 1926 is in het model ingevoerd 
• het winterbed in het hele simulatiegebied is verlaagd, om sedimentatie ongedaan te maken 
• de zomerbedprofielen zijn in het hele simulatiegebied aangepast, om voornamelijk erosie 

ongedaan te maken 
• de Chézy-coëfficiënten van de Nederlandse zomerbedding zijn aangepast, omdat de 

hydraulische straal van het zomerbed veranderd is 
• het winterbed van het Pannerdens Kanaal bij Candia is versmald, om de verbreding tijdens 

de aanleg van Pannerdense Overlaat ongedaan te maken 
• bij Wesel is een laterale onttrekking ingevoerd om de overstroming bij Wesel te simuleren  
• bij Lobith is een laterale onttrekking ingevoerd om de Spijkse Overlaat te simuleren  
• de afvoer van de Oude Rijn is opgehoogd om de terugstroom uit het Rijnstrangengebied te 

simuleren 
• er zijn kunstwerken geplaatst langs de Waal en het Pannerdens Kanaal om de 

dijkdoorbraken van respectievelijk de Ooijpolder en het Polderdistrict Pannerden, Herwen 
en Aerdt te simuleren 

 
De modelresultaten komen goed overeen met de gemeten waterstanden en afvoeren in 1926. De 
verschillen tussen de gemeten en gemodelleerde waterstanden liggen binnen de 
modelonnauwkeurigheid van 20 cm. Er moet echter rekening mee worden gehouden, dat de 
invoergegevens relatief grote fouten kunnen bevatten. De hoogteligging van het zomerbed kan 
bijvoorbeeld tot wel 4 dm afwijken van de werkelijke waarde in 1926. 
 
De belangrijkste wijzigingen in het Rijntakkenstelsel sinds 1926 zijn: 

• de erosie van het zomerbed (73 cm waterstandverlaging bij Lobith tijdens de piek) 
• het dichten van de Spijkse Overlaat (30 cm waterstandverhoging) 
• het verbreden van het Pannerdens Kanaal bij Candia (35 cm waterstandverlaging) 
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De overstromingen van de Ooijpolder en van het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt 
hebben voornamelijk een waterstandverlagend effect benedenstrooms: 

• Ooijpolder 39 cm bij Nijmegen 
• Polderdistrict 21 cm bij Pannerden 

 
Het wijzigen van de afvoergolf van 1995 naar die van 1926 en het verwijderen van de sluizen 
hadden een verwaarloosbaar effect vergeleken met de andere ingrepen (8 cm, respectievelijk 0,1 
cm waterstandverlaging bij Lobith tijdens de piek). Ook de wind met stormkracht heeft volgens het 
model slechts 1 cm waterstandverhoging tot gevolg gehad tijdens de piek. 
 
De verhoging van het zomerbed en de versmalling bij Candia zorgen voor een hogere waterstand 
bij Lobith. De gemodelleerde overstromingen zorgen echter voor een aanzienlijke verlaging, 
waardoor de verschillen met 1995 kleiner zijn dan oorspronkelijk werd verwacht. 
Het verschil van de waterstanden tijdens de hoogwaters van 1995 en 1926 kan verklaard worden 
door een mogelijk foute inschatting van de afvoer bij Lobith in 1926 en doordat de som van de 
deeleffecten niet helemaal overeenkomt met het totaaleffect van alle ingrepen samen. Dat komt 
doordat effecten elkaar soms zullen versterken of juist zullen afzwakken. 
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat de vastgelegde afvoer in 1926 mogelijk fout geschat is. Aangezien 
de historische afvoer bij Lobith de basis vormt van zowel Nederlands hoogwaterbeleid als van 
internationale verdragen, wordt aanbevolen om de historische Qh-relaties van Lobith opnieuw te 
bepalen. 
Voor wie geïnteresseerd is in de effecten van bochtafsnijdingen en overstromingen langs de IJssel, 
wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek in het hoogwatermodel van 1926 de 
bochtafsnijdingen van de IJssel ongedaan te maken, om de nalevering van water uit het 
Rijnstrangengebied via de Oude IJssel in te voeren en om de overstromingen langs de IJssel te 
modelleren. 
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Begrippenlijst 

Woordenlijst 

Afvoercapaciteit Het grootste volume water dat per tijdseenheid de rivier kan 
passeren zonder een overstroming te veroorzaken. 

 
Afvoergolf  Een verhoudingsgewijs kortdurende verhoging van de afvoer, 

gekenmerkt door een snelle was, gevolgd door een trage val. 
 
Ban-, winter- of rivierdijk  De rivierdijk die het winterbed omsluit. 
 
Binnen-  / Buitenbeloop Binnen- / Buitendijkse talud van een dijk. 
 
Binnendijks De droge landzijde van een dijk. In tegenstelling tot het 

buitendijkse gebied zal dit binnendijkse gebied, bijvoorbeeld 
een polder, tegen overstromingen beschermd zijn.  

 
Binnen-  / Buitenteen Binnen- / Buitendijkse voet van een dijk. 
 
Buitendijks Aan de rivierzijde van een dijk gelegen. In het buitendijkse 

gebied liggen de rivier en de uiterwaarden. 
 
Dijkringgebied Gebied dat door een stelsel van waterkeringen, of hoge 

gronden, beveiligd moet zijn tegen overstroming. In het 
bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van één 
van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer of een 
combinatie daarvan. 

 
Kade of kaai Een lage waterkering die minder dan 2 meter boven het 

omringende maaiveld uitkomt. Een kade is ook een 
aanlegplaats voor schepen in een haven, ook wel aanlegkade 
of kademuur genoemd. 

 
Kalibratie of ijking  Het bepalen van de nauwkeurigheid van een meetmethode 

ten opzichte van een goed bekende standaard. Kalibratie vindt 
bijvoorbeeld plaats bij het ontwikkelen van een 
simulatiemodel. De kalibratie is in dat geval het proces dat 
plaats vindt tijdens (voor interne modelparameters), maar ook 
na de modelontwikkeling (voor externe door de gebruiker op te 
geven parameters). Op basis van empirische data worden de 
modelparameters (variabelen) geschat, ingesteld en dus 
gekalibreerd. Na deze fase kan de modelvalidatie 
plaatsvinden.  

 
Kilometerraai (km-raai) Denkbeeldige meetlijn loodrecht op de rivier. 
 
Kolk, wiel, waai of weel Langs rivier- en zeedijken zijn kolken de overblijfsels van 

dijkdoorbraken. Door het rondkolkende water zijn diepe gaten 
ontstaan, nu vaak kleine, diepe poelen. Bij het doorbreken 
was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk niet 
meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk 
gebouwd. 

 
Kwel, achter- of onderloopsheid Wanneer water onder druk uit de grond komt. In het algemeen 

ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een 
hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. 
Kwelwater kan ook naar boven komen bij hoge waterstanden 
in een rivier. Het kwelwater komt dan onder de dijken door. Dit 
kan een voorbode zijn van een dijkdoorbraak (zie piping). 
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Maatgevende hoogwaterstand (MHW) Ontwerppeil volgens de norm van Art. 3.2. van de Wet 
op de Waterkering: de waterstand die als uitgangspunt wordt 
genomen voor het ontwerpen van de versterking van primaire 
waterkeringen. 

 
Noodoverloopgebied Gebied dat bij bovenmaatgevende afvoer gecontroleerd wordt 

geïnundeerd om benedenstrooms ongecontroleerde 
overstromingen te voorkomen en zo de schade te 
minimaliseren. 

 
Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) De referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in 

Nederland worden gerelateerd. Een N.A.P. hoogte van 0 
meter is ongeveer gelijk aan een gemiddeld zeeniveau (in 
werkelijkheid is het iets hoger: het “Amsterdams Peil” is de 
gemiddelde zomervloedstand van het lJ voor Amsterdam toen 
dit nog in vrije verbinding stond met de Zuiderzee). 

 
Piping Er stroomt water door een kade of dijk als gevolg van een 

waterstandsverschil, waarbij het water ook gronddeeltjes 
meeneemt. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe 
langer de piping doorgaat, hoe sneller de uitspoeling van 
gronddeeltjes gaat. Op die manier wordt de dijk of kade 
verzwakt. Als piping niet op tijd wordt gestopt kan het leiden 
tot een verzakking en uiteindelijk een doorbraak. 

 
Primaire waterkering Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat 

deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied 
omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen, zoals 
vastgesteld in de wet. De primaire waterkeringen beschermen 
ons tegen het buitenwater, het water dat oncontroleerbaar kan 
stijgen zoals op zee, de rivieren en het IJsselmeer. 

 
Systeemwerking Het effect van overstromingen op de waterstand in de rivier: 

een overstroming bovenstrooms kan de waterstand in de rivier 
benedenstrooms verlagen. 

 
Terp of belt Een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoogwater een 

droge plek te hebben. 
 
Val De periode vanaf de top van een afvoergolf tot het einde van 

de afvoergolf. 
 
Validatie Het controleren van een waarde of een methode. Bijvoorbeeld 

bij het ontwikkelen van een simulatiemodel. De validatie is in 
dat geval het proces dat plaats vind na de kalibratie. Op basis 
van empirische data, die niet eerder is gebruikt voor de 
ontwikkeling van het model of voor de kalibratie, worden de 
modeluitkomsten getoetst. Wanneer model en werkelijkheid 
voldoende overeenstemming hebben kan worden gesproken 
van een valide model. 

 
Was  De periode vanaf de aanvang van een afvoergolf tot de top 

van de afvoergolf. 
 
Winterbed of uiterwaard Dwarsprofiel van de rivier tussen het zomerbed en de bandijk, 

waar pas bij hoge waterstanden rivierafvoer plaatsvindt. 
 
Zomerbed  Dwarsprofiel van de rivier waar bij normale en lagere 

waterstanden de rivierafvoer plaatsvindt. 
 
Zomerdijk of zomerkade Begrenzing tussen het zomer- en winterbed van de rivier. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Het is december 1993. Door hevige regenval staat het water in de Nederlandse rivieren hoger dan 
het in decennia heeft gedaan. Door de overvolle Maas worden de dijken in vrijwel geheel Limburg 
zodanig ondermijnd dat ze doorbreken of overstromen. Ongeveer 20% van de provincie loopt 
onder water en 12.000 mensen moeten geëvacueerd worden. Vee dat niet tijdig uit de weilanden 
en de stallen gehaald kan worden komt om. De financiële schade bedraagt meer dan 50 miljoen 
gulden [Internet k]. 
 
Het is februari 1995. Het water van de Rijn en de Maas staat op sommige plekken nog maar net 
onder de kruin van de dijk en door de wind klotst er soms al een golfje overheen. Uit voorzorg 
worden 250.000 mensen, tienduizenden koeien, varkens en kippen en aanhangers vol huisraad 
geëvacueerd. Er wordt gevreesd voor één of meer dijkdoorbraken, waarbij polders ruim 3 à 4 
meter onder water zullen lopen. Gelukkig daalt het water na een paar dagen en zijn er geen dijken 
bezweken. Wel vinden op kleine schaal overstromingen plaats langs de IJssel, in Limburg en in het 
Westland [Internet k]. 
 
Na de extreem hoge waterstanden van 1993 en 1995 heeft Nederland het waterbeleid veranderd 
en is het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld. Door het spoedig versterken en verhogen van dijken 
en kades is er gezorgd voor grotere veiligheid in het rivierengebied per 2000: dezelfde hoeveelheid 
water als in 1995 leidt niet meer tot vergelijkbare problemen [Silva et al., 2000]. 
Bovendien waren de hoogwaters van 1993 en 1995 aanleiding om voor de lange termijn de 
maatgevende afvoer te verhogen van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s bij Lobith. Daarom is besloten 
om naast het versterken van de dijken ook meer ruimte te creëren voor water. Om dit te realiseren 
is in 2000 het PKB-project “Ruimte voor de Rivier” gestart. Met als doel om de vereiste veiligheid 
vanaf 2015 te garanderen door het vergroten van de afvoercapaciteit van de grote rivieren tot 
16.000 m3/s bij Lobith. Dit wordt bereikt door verschillende maatregelen zoals dijkverleggingen 
(waardoor huidig binnengedijkt gebied weer buitendijks gebied wordt), uiterwaard- en kribverlaging, 
zomerbedverdieping en het verwijderen van obstakels. 
Als aanvulling op het beleid ter voorkoming van overstromingen is in 2003 het kabinetsstandpunt 
Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas opgesteld om bij bovenmaatgevende 
afvoeren (dreigende) overstromingen te beheersen. Het kabinet gaf hierin aan voorkeur te hebben 
voor gecontroleerd overstromen boven ongecontroleerde overstromingen [Internet a]. Hiervoor zijn 
voor de Rijntakken in de Nota Ruimte het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder gereserveerd als 
noodoverloopgebied [Schultz van Haegen & Remkes, 2003] [Dijkman et al., 2003]. Vanwege de 
geringe effectiviteit van de gereserveerde noodoverloopgebieden en de grote maatschappelijke 
weerstand heeft het kabinet in 2005 de ruimtelijke reservering voor deze technische maatregelen 
ingetrokken. Rijnstrangen is wel voor de lange termijn gereserveerd gebleven als onderdeel van de 
PKB Ruimte voor de Rivier [Schultz van Haegen & Remkes, 2005]. 
 
Sinds de laatste paar decennia maken waterbeleidmakers veel gebruik van hydraulische modellen. 
Hiermee wordt ingeschat hoe groot het waterstandeffect is van een maatregel, voordat deze wordt 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld of de effectiviteit van een ingreep als een noodoverloopgebied effectief 
genoeg is om op te wegen tegen de maatschappelijke en economische bezwaren. 
Het is belangrijk om ook eens stil te staan en terug te kijken naar wat geweest is: om te leren van 
het verleden. Hebben de ingrepen in het rivierstelsel ook daadwerkelijk het gemodelleerde 
waterstandeffect gehad? Dit is niet altijd even makkelijk te zeggen, omdat het effect van de 
maatregel vooral interessant is tijdens een extreme hoogwatersituatie, welke niet vaak optreedt. 
 
Om toch het effect van verschillende veranderingen en ingrepen in het Rijntakkenstelsel te kunnen 
achterhalen, kan naar de hoogwaters van 1926 en 1995 gekeken worden. Qua maximale afvoer 
zijn de hoogwaters vergelijkbaar: 12.600 m³/s en 12.100 m³/s bij Lobith in respectievelijk 1926 en 
1995. De bijbehorende waterstanden laten echter (grote) verschillen zien: bijvoorbeeld bij het 
meetstation van Lobith een 20 cm hogere waterstand in 1926 ten opzichte van 1995, terwijl bij het 
volgende meetstation Pannerden een 1 m lagere waterstand in 1926 ten opzichte van 1995 werd 
gemeten tijdens de piek. En dat mag ook verwacht worden. Immers, tijdens het hoogwater van 
1926 was de Spijkse overlaat bij Lobith in werking en deden zich op verscheidene plekken langs 
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de Rijntakken overstromingen voor. Bovendien lag het riviersysteem er in 1995 anders bij dan in 
1926. Na het hoogwater van 1926 zijn dijken versterkt, zijn (overlaat)gebieden binnendijksgebied 
geworden, is de Nederrijn/Lek gekanaliseerd en zijn bochten in de Boven-IJssel afgesneden. Ook 
op autonome wijze1 hebben de Rijntakken forse verandering ondergaan: de bodem van het 
zomerbed is – mede door de uitvoering van normalisatiewerken in het verleden – steeds lager 
komen te liggen. 
Het tegenovergestelde deed zich in de uiterwaarden voor: door opslibbing tijdens hoogwaters 
kwam de bodem hier steeds hoger te liggen. Tot slot is het bodemgebruik van de uiterwaarden in 
de loop van de tijd veranderd: van uitsluitend landbouw in 1926 naar steeds meer natuur in de 
negentiger jaren. 
Met inachtneming van de geschetste veranderingen in het riviersysteem zou het mogelijk moeten 
zijn de verschillen in waterstanden tussen beide hoogwaters te verklaren. Een beknopte 
verkenning voor de Bovenrijn bij Lobith voorafgaand aan dit onderzoek is echter op een 
teleurstelling uitgelopen. 
 
Het hoogwater van 1926 vormt naast het hoogwater van 1995 een belangrijke gebeurtenis in het 
Nederlandse waterbeheer op de Rijn. Beide hoogwaters bepalen in grote mate de huidige 
maatgevende afvoer van 16.000 m³/s bij Lobith. Daarom gaat in dit onderzoek geprobeerd worden 
om het verschil in waterstanden tijdens deze hoogwaters te verklaren door alle ingrepen en 
veranderingen in de Rijntakken te modelleren. Zo kan meteen gecontroleerd worden of de 
Ooijpolder en de Rijnstrangen inderdaad de waterstand met respectievelijk 24 cm en 26 cm 
zouden verlagen [Ververs & Klijn, 2004]. Want daarop heeft het kabinet tenslotte diens beslissing 
gebaseerd, om het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder niet meer in te zetten als 
noodoverloopgebied. 
 
Inmiddels is het augustus 2008. Wie weet wat deze winter ons aan hoogwater zal brengen... 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Om te leren van het verleden en het verschil in waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 
1995 te kunnen verklaren, luidt de doelstelling van dit onderzoek: 
 
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van de ingrepen en veranderingen in het 
Rijntakkenstelsel sinds 1926 op de Rijnwaterstanden te bepalen, zodat een verklaring voor 
het verschil in opgetreden waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 gevonden 
kan worden en uit het verleden geleerd kan worden wat het effect is van de 
noodoverloopgebieden Rijnstrangen en de Ooijpolder. 
 
In 1926 zijn veel grotere en kleinere overstromingen geweest. Omdat in het kabinetsstandpunt 
Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas [Schultz van Haegen & Remkes, 
2003] het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder als potentiële noodoverloopgebieden waren 
aangewezen voor de Rijn, is in dit onderzoek gefocust op de invloed van de overstromingen rond 
de splitsingspunten van de Rijntakken. Daarom zijn alleen de overstromingen van de Rijnstrangen, 
de Ooijpolder en het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt in het model gesimuleerd. De 
overige overstromingen in 1926 langs de Rijntakken en de zijrivieren worden buiten beschouwing 
gelaten, zolang deze geen effect hebben op het onderzoeksgebied. 
 

Om de doelstelling te halen, zijn de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
I. Hoe nauwkeurig kunnen de hydraulische karakteristieken (waterstanden en afvoeren) van 

het hoogwater 1926 gereproduceerd worden in SOBEK-River/Estuary op basis van het 
hoogwatermodel van 1995? 

 
II. Wat zijn de effecten van de individuele ingrepen en veranderingen in het Rijntakkenstelsel 

sinds 1926 op de Rijnwaterstanden en afvoerverdeling van de splitsingspunten? 
 
III. Hoe kan op basis van het hoogwatermodel van 1926 het verschil in waterstand tijdens de 

hoogwaters van 1926 en 1995 verklaard worden? 
                                                      
1 In Nederland wordt de term ‘autonome ontwikkeling van het zomerbed’ gebruikt om dat deel van erosie te 
beschrijven waarvan de oorzaken niet duidelijk zijn. In het algemeen is het de zomerbedverlaging exclusief 
baggeren [Ten Brinke & Gölz, 2001]. 
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Het vinden van antwoorden op deze vragen wordt als volgt aangepakt: 
 
Er is een gekalibreerd model van SOBEK-RE beschikbaar voor de situatie van 1995. Door in dit 
model de veranderingen van de laatste decennia terug te veranderen (op basis van kaarten, 
teksten en bestanden in archieven), kan de hydraulische situatie van 1926 gereconstrueerd 
worden (afvoer van de hoofd- en zijrivieren, bodemniveau’s van het zomer- en winterbed, 
bijbehorende ruwheden en de locatie van overlaten in de winterdijken van de Nederlandse 
Rijntakken). Op basis van het hoogwaterverslag van 1926 van Rijkswaterstaat kan dit nieuwe 
model gekalibreerd worden om de hydraulische karakteristieken van het hoogwater 1926 te 
benaderen (reproduceren). Als kalibratieparameters worden hiervoor de hoogte van het zomerbed 
van de Niederrhein, de laterale toevoer van Duitse zijrivieren en de in- en uitstroom van de 
overlaten en dijkdoorbraken gebruikt.  
Daarna wordt per ingreep in het hoogwatermodel van 1995 een vergelijking gemaakt met het 
originele model. Door per verandering naar het effect op de waterstand te kijken, kan duidelijk 
worden wat de invloed is per type hydraulische verandering van de Rijntakken. 
Vervolgens zullen de gebruikte methode en aannames bediscussieerd worden. Hierbij worden ook 
de nauwkeurigheid van de gebruikte gegevens en de onzekerheden in de modelresultaten 
besproken. 

1.3 Leeswijzer 

Dit verslag geeft een verantwoording van de werkwijze in dit onderzoek en vat de bevindingen 
samen. In dit eerste hoofdstuk is een algemene projectbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 2 wordt 
de keuze voor het gebruikte hydraulische model toegelicht. In hoofdstuk 3 is meer in detail 
beschreven wat er tijdens het hoogwater 1926 is voorgevallen. Vervolgens is in hoofdstuk 4 
beschreven hoe dit hoogwater in een model gesimuleerd is. In hoofdstuk 5 is geprobeerd om het 
verschil in waterstanden tussen 1926 en 1995 te verklaren, door veranderingen in het rivierstelsel 
van de afgelopen eeuw in het model van 1995 in te voeren. In hoofdstuk 6 is de betrouwbaarheid 
en nauwkeurigheid van dit onderzoek bediscussieerd. Hierna zijn in hoofdstuk 7 de conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek te lezen, waarin de onderzoeksvragen beantwoord worden en 
tips gegeven worden voor verbetering van de resultaten in een vervolgonderzoek. 
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2. Keuze modelleeromgeving 
In dit hoofdstuk worden verschillende software pakketten beschreven waarmee het gedrag van 
rivieren binnen- en buitendijks gemodelleerd kan worden. Vervolgens zal beargumenteerd worden 
waarom in dit onderzoek voor het gebruik van SOBEK-River/Estuary is gekozen.  

2.1 Beschikbare software pakketten 

In Nederland zijn verschillende hydraulische modellen ontwikkeld om het gedrag van rivieren 
binnen- en buitendijks te voorspellen. Bij Rijkswaterstaat worden voornamelijk de modellen 
SOBEK-River/Estuary, WAQUA, SOBEK Rural en Delft FLS gebruikt voor de grote rivieren. 
In deze paragraaf worden de genoemde modellen kort besproken worden. Hierbij wordt gefocust 
op hun toepassingen met betrekking tot binnen- en buitendijkse stroming van rivieren. In Bijlage I 
staat in tabelvorm een uitgebreidere beschrijving per model. 

2.1.1 SOBEK-River/Estuary 

Het model SOBEK-RE is 1-dimensionaal en is ontwikkeld om stroming door buitendijks gebied te 
simuleren [Internet e]. Het is ontworpen voor het simuleren en oplossen van problemen in 
riviermanagement en hoogwaterbescherming en het evalueren van grootschalige maatregelen in 
een rivierstelsel. Het model is gebaseerd op de Saint Venant vergelijkingen voor stroming in ondiep 
water: de continuïteitsvergelijking en de impulsvergelijking. Zo kunnen naast de stationaire, niet-
stationaire, uniforme en niet-uniforme stroming ook verhanglijnen en stuwkrommes verkregen 
worden. De inputparameters voor deze vergelijkingen worden ingevoerd of berekend per 
dwarsprofiel. Bij de bepaling van deze parameters middelt SOBEK-RE over het gehele 
dwarsprofiel [WL | Delft Hydraulics, 1994] [WL | Delft Hydraulics, 1997]. 
Door het werken met dwarsprofielen, bestaat de schematisatie van een rivier uit een rij 
opeenvolgende punten. In de lengterichting van de rivier wordt per interval (van meestal 500 m) 
een gemiddelde dwarsdoorsnede van de rivier en uiterwaarden ingevoerd, die symmetrisch is ten 
opzichte van de middellijn van de rivier. Vervolgens past SOBEK-RE lineaire interpolatie toe om 
voor tussenliggende punten de parameters te bepalen. 
Kunstwerken als pompen, dammen, poorten, sluizen en bruggen kunnen in elke vorm aan het 
riviersysteem worden toegevoegd. Deze kunnen worden gereguleerd: bijvoorbeeld met 
tijdscontrole en hydraulische regulering. Ook laterale in- en uitstroom kunnen worden toegevoegd, 
met een constant of tijdsafhankelijk debiet. 
 
Door het 1D-karakter van het model is relatief weinig data nodig en het wordt daarom vaak gebruikt 
voor hydraulische simulaties van grote gebieden, zoals hele riviertakken of -stelsels. Ondanks dat 
door het gebruik van een gemiddelde dwarsdoorsnede per riviersegment details verloren gaan en 
er dus fouten ontstaan, zijn de modelvoorspellingen goed: tot op 10 à 20 cm nauwkeurig [Van der 
Veen et al., 2002]. Daarnaast worden de vele mogelijkheden binnen SOBEK-RE als een groot 
voordeel ervaren. 

2.1.2 WAQUA 

Het model WAQUA is 2-dimensionaal en is ontwikkeld voor stroming in buitendijks gebied [Internet 
f]. Net als met SOBEK-RE kunnen met het hydrodynamische model WAQUA waterstanden, 
stroming en sedimenttransport in open water berekend worden. Het grote verschil met SOBEK-RE 
is het detailniveau. Hoogtegegevens en ruwheden worden in WAQUA ingevoerd in een fijnmazig 
rooster, zodat de stroming 2-dimensionaal gesimuleerd kan worden. De celgrootte van dit rooster 
varieert van 20 bij 20 m in het zomerbed tot 50 bij 50 m in de uiterwaard. 
 
Door het hoge detailniveau van het model is relatief veel data nodig en het wordt daarom 
voornamelijk gebruikt voor hydraulische simulaties van kleinschalige projecten, zoals voor een 
enkele uiterwaard. 

2.1.3 Delft FLS 

Het model Delft FLS is 2-dimensionaal en is ontwikkeld voor stroming in binnendijks gebied 
[Internet g]. Het model simuleert niet-stationaire hydrodynamische stroming (over land) door 
gebruik te maken van de ondiepwatervergelijkingen in een rechthoekig stelsel. Ook sub- en 
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superkritieke stroming worden meegenomen in dit model. De geometrische gegevens kunnen via 
GIS-systemen worden geïmporteerd, zodat objecten in het binnendijkse gebied goed weergegeven 
kunnen worden. Bij deze objecten kan gedacht worden aan dijken, wegen, rails, waterwegen, 
viaducten en duikers. 
 
Met Delft FLS kunnen realistische voorspellingen gedaan worden van overstromingen die door 
dijkdoorbraken ontstaan. Hierbij wordt dus stroming berekend over land dat eerst droog staat. 
Daarbij komt dat de stroming over steile hellingen, zoals dijken, zeer nauwkeurige en stabiele 
berekeningen oplevert. 

2.1.4 SOBEK-Rural 

Het model SOBEK-Rural is een combinatie van het 1-dimensionale SOBEK-RE en het 2-
dimensionale Delft FLS om zowel buiten- als binnendijkse stroming te kunnen simuleren. In de 
laatste officiële versie is echter nog niet de toepassing uit SOBEK-RE toegevoegd waarmee 
kunstwerken in de rivier regelbaar zijn. In de beta-versie van 2005 is deze toepassing wel 
toegevoegd aan SOBEK Rural.2 

2.2 Modelkeuze 

In dit onderzoek moeten de effecten van de ingrepen en veranderingen in het Rijntakkenstelsel 
sinds 1926 en de systeemwerking van de gebieden Rijnstrangen en Ooijpolder als 
noodoverloopgebied bepaald worden.  
 
Om pragmatische redenen is voor SOBEK-RE gekozen. Het modelleren in WAQUA en Delft FLS 
(en dus ook SOBEK Rural, omdat dat een combinatie is van deze twee) vergt te veel 
gedetailleerde data uit 1926: voor de schematisatie in deze modellen is namelijk heel veel data 
nodig: buitendijks met een detailniveau van 100x100 m en binnendijks met een detailniveau van 
500x500 m. Deze data zijn (bijna) niet te achterhalen uit 1926 voor het hele onderzoeksgebied. 
 
Door het 1D-karakter van SOBEK-RE is relatief weinig data nodig en het wordt daarom vaak 
gebruikt voor hydraulische simulaties van grote gebieden, zoals hele riviertakken of -stelsels, zoals 
in dit onderzoek. Echter door het 1D-karakter kan niet een zich in de ruimte verspreidende 
overstroming gemodelleerd worden, maar deze kan wel gesimuleerd worden als laterale stroming 
in en uit de rivier. 
Doordat minder (gedetailleerde) data voor dit model nodig en beschikbaar zijn, terwijl er wel goede 
simulatieresultaten (tot op 10 à 20 cm nauwkeurig) worden geleverd, is ervoor gekozen om met 
SOBEK-RE het hoogwater van 1926 te gaan modelleren. 
 
Binnen het RIZA is van het hoogwater 1995 een gekalibreerd SOBEK-RE model aanwezig, versie 
2.52.004. Er is voor gekozen om dit model aan te passen aan de situatie tijdens het hoogwater 
1926. Dit levert hetzelfde resultaat op als het modelleren van een nieuw model voor 1926, waarbij 
missende gegevens worden aangevuld met gegevens uit het hoogwatermodel van 1995, maar is 
efficiënter. 
 
Om de menselijke ingrepen en autonome veranderingen in het Rijntakkenstelsel tussen 1926 en 
1995 te verwerken in SOBEK-RE, is gekeken hoe een SOBEK-RE model is opgebouwd. In Tabel 
2-1 is deze opbouw weergegeven met de daarbij benodigde invoerdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Bij hoogwater staan kunstwerken als stuwen open, dus voor dit onderzoek maakt het niet uit of ze regelbaar zijn. 
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Tabel 2-1 Opzet user interface van SOBEK-RE met de benodigde invoerdata. 

Invoerveld Omschrijving  Benodigde invoerdata 
Topografie Bouwen en veranderen van het 

ontwerp van het riviernetwerk dat uit 
knooppunten en riviertakken 
bestaat. 

Locaties, riviertakken en bochten. 

Dwarsprofielen Definiëren van de vorm en positie 
van de dwarsdoorsneden in de 
riviertakken. 

Ligging zomerbed, kribben, 
winterbed, zomerdijk en winterdijk, 
stromend en bergend oppervlak. 

Kunstwerken Definiëren van hydraulische 
bouwwerken in het model. 

Locatie, type, karakteristieken en 
beheerparameters van kunstwerken. 

Ruwheden Invoeren van wrijvingscoëfficiënten 
van de rivierbedding en wind en 
extra stromingsweerstand. 

Wrijvingscoëfficiënten van de 
rivierbedding. 

Condities Specificeren van de voorwaarden 
aan de randen van het model, van 
de laterale afvoer, afvallading, 
baggerwerkzaamheden en 
specifieke condities van 
knooppunten. 

Bovenrand: tijdsafhankelijke afvoer 
Q(t) of tijdsafhankelijke waterstand 
H(t). 
Benedenranden: afvoerafhankelijke 
waterstanden H(Q). 
Laterale instroom: tijdsafhankelijke 
afvoer Q(t). 

Initiële condities Invoeren van de initiële condities die 
als startwaarden voor de berekening 
worden gebruikt, zoals initiële 
stroomsnelheden en waterstanden. 

Per riviertak afvoer Q0 met 
bijbehorende waterstand H0. 

Weerkundige 
gegevens 

Specificeren van weerkundige data 
zoals wind, zonneschijn en 
temperatuur. 

Windrichting en -snelheden. 

Griddefinitie Definiëren van berekeningspunten in 
de riviertakken: meer punten 
betekent hogere nauwkeurigheid, 
maar wel langere berekeningstijd. 

Locatie berekeningspunten. 

Simulatietijden Specificeren data voor de volgende 
berekening (model run), zoals 
berekeningsperiode en tijdstappen, 
numerieke parameters en gewenste 
uitvoer. 

Start- en eindtijd simulatie, grootte 
rekentijdstappen en locaties waar 
berekende waarden van te kiezen 
parameters in de uitvoer komen te 
staan. 

Grondwater Interactie grondwater met open 
water. 

Initiële grondwaterstand, 
wateropslagcoëfficiënt van de grond, 
hydraulische geleiding, 
transportweerstand van water van 
en naar het grondwater. 

2.3 Conclusie 

Uit de vergelijking van verschillende software pakketten is gebleken dat SOBEK-RE de beste 
keuze is voor dit onderzoek om het hoogwater van 1926 te gaan modelleren. Voornamelijk doordat 
er minder (gedetailleerde) data voor dit 1-dimensionale model nodig zijn, terwijl er wel goede 
simulatieresultaten (tot op 10 à 20 cm nauwkeurig) worden geleverd. Bovendien is er binnen het 
RIZA al een gekalibreerd SOBEK-RE model aanwezig van het hoogwater 1995, dat als basis 
gebruikt kan worden. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat door het 1-dimensionale karakter niet een zich in de 
ruimte verspreidende overstroming gemodelleerd kan worden, maar deze kan wel gesimuleerd 
worden als retentiegebied achter een kunstwerk. 
 
De benodigde wijzigingen worden aan de hand van de opbouw van SOBEK-RE (zie Tabel 2-1) 
besproken in Hoofdstuk 3. Er is gewerkt met SOBEK-RE versie 2.52.004. 
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3. Hoogwater 1926  
In dit hoofdstuk wordt het hoogwater van 1926 in zijn historische context geplaatst. Er wordt 
beschreven bij welke omstandigheden de hoogst gemeten afvoer ooit bij Lobith heeft kunnen 
ontstaan en wat de dimensies waren van deze afvoergolf. Hierna wordt beschreven waar het 
hoogwater tot overstromingen heeft geleid en waar deze voorkomen konden worden. Er wordt 
afgesloten met de sociale en economische impact van het hoogwater van 1926. 

3.1 Omstandigheden 

“Na een koude en zeer regenachtige herfst bracht eind november 1925 een vroege winter, die zich 
door grote sneeuwval onderscheidde. In De Bilt viel tussen 28 november en 3 december wel 37 
mm neerslag, hoofdzakelijk sneeuw. Stroomopwaarts in het Duitse Middelgebergte bleef het 
doorsneeuwen, toen op 8 december de dooi intrad in Nederland. De temperatuur steeg en vooral 
vanaf 21 december vielen abnormaal grote regenhoeveelheden, zodat in De Bilt met 163 mm de 
natste decembermaand van 1854 met 10 mm werd overtroffen en overal in het midden en oosten 
van het land werd de normaal van de regen met meer dan 100% overtroffen. Bij deze grote 
regenhoeveelheden, die in het gehele stroomgebied van de Rijn voorkwamen, voegden zich na 20 
december belangrijke hoeveelheden gesmolten sneeuw uit het Schwarzwald in Zuid-Duitsland: te 
Herrenwies moet de gehele 200 mm sneeuwwater voor 28 december zich bij de regenhoeveelheid 
gevoegd hebben, op de Feldberg was het sneeuwdek op 31 december van 130 tot 52 cm 
afgenomen, in een week was dus ± 80 mm smeltwater bij de regen gekomen. 
Bij deze ongunstige omstandigheden voegde zich nog, dat de zware regens van het einde van 
december als het ware met het opkomende hoogwater meeliepen. Plaatselijke aanvoer ging dus 
telkens vergezeld van verhoogde aanvoer van de bovenrivier. Tenslotte groeide op 29 december 
de reeds lang krachtige zuidwestenwind tot stormkracht aan en bereikte op 31 december de kracht 
van zware storm“ [Departement van Waterstaat, 1926]. 
Daarnaast moet ook niet vergeten worden dat het stroomgebied van de Rijn voor een groot 
gedeelte uit een ondoorlaatbare rotsbodem bestaat en dat gedurende de Eerste Wereldoorlog in 
het Duitse stroomgebied grote oppervlakken bos geveld zijn, die daarvóór een deel van de 
gevallen regen vasthielden. Door deze twee extra oorzaken stroomde het water extra snel naar de 
rivier, zodat de buitengewoon snelle was van de bovenrivier ook daarmee in verband gebracht kon 
worden [Beekman, 1926]. 
Tenslotte mag niet onvermeld worden gelaten, dat na de stormachtige periode, die tot ongeveer 9 
januari 1926 duurde, van 10 tot 23 januari een vorstperiode optrad, die af en toe tamelijk streng 
was, hetgeen de door de overstromingen aangerichte schade hier en daar nog verergerd heeft 
[Departement van Waterstaat, 1926]. 
 

 

Figuur 3-1 Totale verwoesting van het klooster in Wychen in 1926 [Internet d]. 
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Figuur 3-2 Afvoergolf te Lobith in 1926 [DONAR, 2002] en in 1995 [hoogwatermodel 1995]. 

3.2 Afvoergolf 

“De omstandigheid die anders bij een gletsjerrivier zo weldadig werkt, namelijk dat het smelten van 
sneeuw en ijs aan het boveneinde de afvoer helpt vergroten in de tijd van grote verdamping in het 
stroomgebeid (mei-juli), waardoor de Rijn tot de meest bevaarbare grote rivier van Europa gemaakt 
wordt, bracht nu in de wintertijd ellende en verderf.“ [Beekman, 1926] 
De rivieren moesten veel smeltwater afvoeren dat nog werd aangevuld met grote hoeveelheden 
regen. Door deze combinatie van omstandigheden bereikte de Rijn bij Lobith een maximumafvoer  
van zo’n 12.600 m3/s op 3 januari 1926, zoals te zien is in Figuur 3-2. De hoge waterstanden op de 
rivieren waren langdurig en stelde de dijken op een zware proef: toen eindelijk de val intrad, verliep 
deze aanvankelijk slechts zeer langzaam [Beekman, 1926]. De afvoergolf op de Rijn duurde 
ongeveer vijftien dagen. [Ververs & Klijn, 2004]. 

3.3 Overstromingen 

Door het hoge water in de Rijn liep het water op een aantal plaatsen over de dijken, vonden er drie 
dijkdoorbraken plaats langs de Nederlandse Rijntakken, traden overlaten in werking en liepen 
polders onder, omdat lokale waterlopen hun water niet konden afwateren (zie Figuur 3-3).  
Op 30 december 1925 trad de Spijkse overlaat in werking bij een waterstand van 14.98 m +N.A.P. 
te Lobith. Tijdens de piek reikte het waterpeil tot 1,95 m boven de overlaat en stroomde er ruim 
1360 m3/s doorheen [Departement van Waterstaat, 1926]. 
De Ooijpolder stroomde vol door de overlaat in de Waaldijk en doordat een stuk van de Erlecomse 
dam (bovenstrooms van de overlaat) op 2 januari bezweek. Het gebied kwam onder water te staan 
tot aan de Querdam, die voorkwam dat er water vanuit Nederland naar Duitsland stroomde. 
De overlaat bij Baak begon op 1 januari bij een waterstand van 8.17 m +N.A.P. bij de Baakse brug 
over te lopen. De maximale overstorthoogte is daar 1,23 meter geweest. Het water dat over de 
Baakse overlaat stroomde, liep deels via het benedenstroomse eind van dezelfde overlaat weer 
terug in de IJssel en zocht deels een andere weg ten oosten van Zutphen via Warnsveld en via het 
riviertje de Berkel weer terug naar de IJssel. 
Op 5 januari bezweek rond 5 uur ’s ochtends de Oude Rijndijk langs de Pannerdense waard. ’s 
Middags stond de hele polder inclusief de dorpen Pannerden, Herwen en Aerdt ongeveer 3 meter 
onder water. Op het moment van de dijkdoorbraak stond het water nog 1,20 meter onder de kruin 
van de dijk en was de wind van de polder afgekeerd. Van overloop kon dus geen sprake zijn. 
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Figuur 3-3 Overstroomde gebieden in 1926 [Ververs & Klijn, 2004]. In het rode kader staat het 
onderzoeksgebied met de overstromingen die gemodelleerd worden in dit onderzoek. 

De dijk moet om een andere reden bezweken zijn. Waarschijnlijk zijn de drie kolken in de buurt van 
de plek waar de dijk doorgebroken is, daarvoor verantwoordelijk. 
Op 8 januari tenslotte, bezweek de dijk bij het dorpje Zalk tussen Zwolle en Kampen bij een 
waterstand van 4,17 m +N.A.P. bij Katerveer. De dijk was daar al zwak en reikte op het moment 
van de doorbraak niet veel hoger dan het waterpeil in de rivier. De dijkdoorbraak veroorzaakte wel 
schade, maar had geen verstrekkende gevolgen voor de bewoners, omdat het gebied destijds 
regelmatig vanuit de Zuiderzee overstroomde. Veel huizen stonden op terpen, waardoor de schade 
beperkt bleef [Ververs & Klijn, 2004]. 
 
Hiermee zijn de door dijkbreuken veroorzaakte overstromingen in grote trekken beschreven. Toch 
werd nog door een andere oorzaak een misschien even grote oppervlakte door het water bedekt, 
namelijk door belemmerde afwatering. De door geweldige regens met water bezwaarde gronden 
 

 

Figuur 3-4 In een ingedijkte polder kwam het water erg hoog te staan in 1926 [Internet d]. 

 

Door het hoge water in de Rijn liep 
het water op een aantal plaatsen 
over de dijken en waren er 
dijkdoorbraken in de Pannerdense 
waard (7), de Brummense dijk (2 
en 4) en de dijk bij Zalk (1). Bij 
Deventer braken de kaden door (5 
en 11), waardoor de laaggelegen 
delen van de stad onderliepen. 
Daarnaast traden de Spijkse 
overlaat (14, 15 en 22), de overlaat 
van de Ooijpolder (13) en de 
Baakse overlaat (17) in werking. 
Ook liep een deel van de polder 
van Angerlo (12) onder via de 
Oude IJssel en doordat de daarop 
afwaterende weteringen hun water 
niet konden lozen. [Ververs & Klijn, 
2004]. 
Door het hoge water in de Maas 
liep onder andere het Land van 
Maas en Waal onder water (3). 
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konden dit niet lozen op de hoge rivierstanden. Ook de zogenaamde kleine rivieren traden buiten 
haar oevers: Berkel, Schipbeek, Almelose A, Aaltense Slinge en nog kleinere als de Loo-lee, de 
Oelerbeek en andere beken in oostelijk Overijssel werden bruisende stromen; Eibergen aan de 
Berkel dat 23 m +N.A.P. ligt, was uit Neede niet te bereiken, Tubbergen, in het hoge noordelijke 
deel van Twente klaagde over de overlast van water; Gennep aan de Niers werd hoog 
overstroomd, enzovoort.  
De Linge, waarop nagenoeg al het land afwatert tusssen Rijn-Lek en Waal-Merwede tot de 
Alblasserwaard, was zo met water bezwaard, dat de oude dijken, die deze rivier beneden Tiel ter 
weerszijden vergezellen, hier en daar overliepen [Beekman, 1926]. 
In Bijlage II staan alle relevante Nederlandse overstromingen en inundaties langs de Rijntakken 
opgesomd. Er wordt vermoed, dat de Rijn ook in Duitsland al voor overlast heeft gezorgd, maar dit 
is niet (goed) gedocumenteerd. 

3.4 Wat er gedaan en voorkomen is 

Grote gebieden zijn overstroomd tijdens het hoogwater van 1926. Toch had het nog erger gekund, 
want er is met man en macht gewerkt om meer overstromingen te voorkomen. Dag en nacht was 
men bezig met dijken inspecteren op kwel, opzetting van grondslag en scheuren. Zodra kwel werd 
geconstateerd werd meteen begonnen met bekisting aanleggen om de kwel te bedwingen. Kwel 
was namelijk de voornaamste oorzaak van problemen: door kwel ontstonden wellen achter de dijk, 
ontstond piping, schoven stukken dijk af en bestond plotseling het gevaar voor dijkbreuken.  
Naast acute probleembeheersing werden uit voorzorg dijkringen gesloten, door in sluizen 
schotbalken te plaatsten en stormdeuren te sluiten. Het kwam voor dat sluisdeuren niet sloten. Dan 
werd de ruimte tussen de schotbalkrijen met zand aangevuld [Departement van Waterstaat, 1926]. 
 
In Bijlage III is uitvoerig beschreven waar welke werkzaamheden hebben plaatsgevonden tijdens 
het hoogwater van 1926. De grootste overstroming is voorkomen door de activiteiten bij Driel:  
“Op 2 januari 1926 werd langs de bovenkruinlijn van de binnenberm van de linker Rijndijk bij hm-
paal 213 onder Driel een kleine zich gaandeweg verwijdende scheur geconstateerd. Onmiddellijk 
werden zakken zand tegen het bermbeloop aangebracht en werd de kwelkade rondom het wiel 
opgekist, opdat het kwelwater zoveel mogelijk tegendruk zou kunnen geven. Echter al de volgende 
dag begon een deel van het beloop in het achter dat dijkvak gelegen wiel af te zakken. Op 4 
januari was het afgescheurde gedeelte weggeschoven over een lengte van ongeveer 20 m en ter 
breedte van ongeveer 2.50 m, zodat een bijna loodrechte wand ontstond tot een diepte van 
ongeveer 4 m. Na de afschuiving werd het storten van zakken zand, grind en steenslag krachtig 
voortgezet totdat het beloop tot op de bodem van het 7 m diepe wiel een helling van ongeveer 2 op 
1 had verkregen” [Departement van Waterstaat, 1926]. 
 
Hierover werd door Beekman [Beekman, 1926] bericht:  
“Gelukkig is de landstreek tussen de Rijn en de 
Waal van overstroming gevrijwaard gebleven. De 
ongunstige, tenslotte bijna wanhopige berichten 
die kwamen omtrent de Rijndijk bij Driel hebben 
toen zeker menigeen met angst vervuld. De 
gevolgen van een dijkbreuk aldaar zouden nog 
verschrikkelijker geweest zijn dan die van de 
doorbraak bij Overasselt voor de landen tussen 
de Waal en de Maas. Immers, de overstroming 
zou zich dan hebben uitgestrekt over Over-
Betuwe, Neder-Betuwe, Tielerwaard en de 
landen van Kuilenburg en Buren met hun groot 
aantal dorpen en steden, dus tot de Diefdijk en de 
Lingedijken tot Gorinchem. Pas daar zou het 
water van de overstroming door de overlaat en de 
inundatiesluis tussen Gorinchem en Dalem 
geloosd hebben kunnen worden op de Merwede. 
Met uiterste inspanning is een dijkbreuk op 
genoemd punt voorkomen: de dijk ligt daar met 
zijn binnenvoet onmiddellijk tegen een wiel (kolk 
van een oude doorbraak) en daarlangs scheen 
zijn stand niet voldoende verzekerd te zijn.” 

Figuur 3-5 “Er is met man en macht 
gewerkt om meer overstromingen te 
voorkomen”: zelfs paters hielpen mee de 
dijken te versterken bij de overstromingen 
in 1926 [Ververs & Klijn, 2004]. 
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3.5 Impact 

De grootschaligheid en verspreidheid van 
de overstromingen, maakte van het 
hoogwater 1926 een grote watersnoodramp 
in het rivierengebied. Velen moesten huis 
en haard verlaten, op de vlucht voor het 
water en in het ongewisse of en hoe ze hun 
hebben en houden weer zouden aantreffen 
wanneer ze terug zouden keren. Zo waren 
bijvoorbeeld wel 3000 huizen beschadigd of 
verwoest door het water en ijs dat via de 
dijkdoorbraak bij Overasselt en Nederasselt 
het Land van Maas en Waal 
binnenstroomde. De schade bedroeg in die 
polder alleen al 10 miljoen gulden. [Internet 
c]. Met inflatie omgerekend naar 2007, zou 
dat 71 miljoen euro zijn.3 
 
Niet alleen huizen hebben toen schade ondervonden, ook bedrijven als kwekerijen hadden enorm 
te lijden onder het hoge water. Daarnaast kwamen ook monumenten zoals het kasteel Doornweerd 
in het water te staan. Dit kasteel is gelegen aan de zuidelijke Veluwe-rand en werd aan drie zijden 
beschermd door een dijk, die aansloot op hoge gronden. De dijk bezweek echter [Beekman, 1926]. 
 
Er is geen melding gemaakt van slachtoffers tijdens het hoogwater van 1926. Wel werd de situatie 
in het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt (ingesloten door dijken langs de Bovenrijn, het 
Pannerdensch Kanaal en langs de Oude Rijn) uiterst kritiek toen de dijk bij Aerdt doorbrak bij een 
rivierwaterstand van bijna 16 m +N.A.P.. De polder liep zo snel vol en het water steeg zo hoog, dat 
de bewoners nauwelijks de tijd hadden om de dijken op te vluchten en zo hun leven te redden 
[Beekman, 1926]. 
 
In kranten uit januari 1926 wordt uitgebreid verslag gedaan van overstromingen overal in 
Nederland. Op 8 januari 1926 stond er in de Zwolse Courant het volgende bericht: 
“Gistermorgen om 8 uur luidde in Zalk de noodklok toen het IJsselwater zich met donderend 
geweld door een breuk in de dijk bij Zalk perste. De wegen tot bij Kamperveen en Elburg kwamen 
onder water te staan. Het boerderijtje van de familie Jacob Bruggeman, dat vlak achter de dijk lag 
waar de breuk ontstond, werd weggespoeld. De bewoners die het zagen aankomen konden met 
het vee op  tijd wegkomen.” [Internet c] 
 
Naar aanleiding van het hoogwater van 1926 hebben verschillende waterbeheerders in Nederland 
een tik op hun vingers gekregen, omdat bleek dat niet alle dijken voldeden aan gestelde eisen. Zo 
bezweek de linker IJsseldijk even boven het dorp Zalk, wat op zich niet zo’n probleem was, omdat 

dat gebied gewend was aan overstromingen 
vanaf de Zuiderzee. Daarom stonden onder 
Kampen en Kamperveen de zogenaamde 
erven (hofsteden) op terpen of belten. Wat 
wel erg was, was dat de dijk doorgebroken 
was op een punt, waar hij geheel uit zand 
bestond: een materiaal dat wel in het 
binnenste van het dijklichaam verwerkt mag 
worden, maar dat vooral aan de 
buitenglooiing met een voldoende dikke 
laag weinig of niet doorlatende klei moet zijn 
bedekt. Er moest dus aan die Zalkse dijk en 
waarschijnlijk ook aan de aangrenzende 
dijken nog wel een en ander 
geoptimaliseerd worden [Beekman,1926]. 

                                                      
3 Inflatie van 1463% sinds 1926 is afgeleid van de Consumentenprijsindex-cijfers (totale jaargemiddelden) van 
1926 t/m 2006 [Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007].                 .  

Figuur 3-7 Totaal verwoeste kwekerij [Internet d]. 

Figuur 3-6 Verwoeste huizen in 1926 [Internet d]. 



 

Lessen uit het verleden 
 

 21 

4. Simulatie hoogwater 1926 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het hoogwater 1926 in SOBEK-RE gesimuleerd is. Om 
te beginnen zullen de grenzen van het onderzoeksgebied vastgesteld worden en zal het verschil 
tussen onderzoeksgebied en simulatiegebied uitgelegd worden. Hieruit volgt welke invoergegevens 
nodig zijn voor het hoogwatermodel van 1926. Aan de hand van de opbouw van SOBEK-RE wordt 
vervolgens besproken hoe deze gegevens zijn gevonden, ingevoerd en gekalibreerd. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met de resultaten van de modelsimulatie van het hoogwater van 1926. 

4.1 Onderzoeksgebied en simulatiegebied 

In dit onderzoek is gefocust op het gebied rond de overstromingen van de Rijnstrangen en de 
Ooijpolder. Daardoor is het onderzoeksgebied: vanaf de landsgrens waar de Rijn Nederland 
binnenkomt (km-raai 858 in de Bovenrijn), tot Nijmegen (km-raai 887 in de Waal), tot Arnhem (km-
raai 883 in de Nederrijn) en tot Doesburg (km-raai 903 in de IJssel). Het onderzoeksgebied is 
weergegeven in Figuur 4-2. 
In dit gebied kan achterhaald worden wat het waterstandverlagende effect was in 1926 van de 
grote overstromingen. Zo kan gecontroleerd worden of de potentiële noodoverloopgebieden 
Rijnstrangen en Ooijpolder op basis van goede cijfers niet doorgevoerd zijn. Het onderzoeksgebied 
beslaat verschillende Rijntakken, zodat ook een indruk verkregen kan worden van de effecten van 
de ingrepen en veranderingen in het Rijntakkenstelsel sinds 1926. 
 
Het simulatiegebied (zie Figuur 4-1) in SOBEK-RE krijgt ruimere grenzen dan het 
onderzoeksgebied: de bovengrens zal meer bovenstrooms liggen (Keulen) en de benedenranden 
zullen verder benedenstrooms liggen (Werkendam voor de Waal, Krimpen aan de Lek voor de tak 
Nederrijn-Lek en het Kattediep voor de IJssel). Dit is nodig om het model ruimte en tijd te geven 
om initiële schommelingen te stabiliseren en om geen last te hebben van het effect van aannames 
in benedenranden. Zo kunnen in het onderzoeksgebied optimale resultaten behaald worden. 
Daarnaast moet de bovengrens in Duitsland liggen, omdat anders de Spijkse Overlaat niet kan 
worden meegenomen in het model: het meetpunt Lobith ligt daar benedenstrooms van. 
 

 

Figuur 4-1 Simulatiegebied met meetstations. 
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Figuur 4-2 Onderzoeksgebied. 
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Tabel 4-1 Overzicht van ingrepen in de Rijntakken benedenstrooms van Keulen [Silva et al., 
2000] [Ten Brinke & Gölz, 2001] [Ploeger, 1992]. Bij elke ingreep is aangegeven of deze wel of niet 
is terugveranderd in dit onderzoek en waarom. 

Jaar Omschrijving Invloed op onderzoeksgebied Verwerkt 

1922 
Aanvang van steenkoolwinning onder de 
Niederrhein, leidend tot mijnverzakkingen 

Redelijk: bovenstrooms van het 
onderzoeksgebied, relevant voor de vorm 
en snelheid van de hoogwatergolf 

ja 
§4.4.1 

1923 
Verhoging van de Spijkse Overlaat tot  
15 m +N.A.P. 

Veel: grote invloed op het debiet dat er 
overheen kan stromen 

ja  
§4.5.2 

1928 Derde normalisatie IJssel afgerond Aanname: verwaarloosbaar bij hoogwater nee 
1929 

- 

1934 

Derde riviernormalisatie Pannerdensch 
Kanaal, Nederrijn en Lek 

Aanname: verwaarloosbaar bij hoogwater nee 

1932 
Afsluiting van de Zuiderzee, dus geen 
getijde invloed meer in de IJssel 

Geen: buiten het onderzoeksgebied nee 

1936 
Opening Twentekanaal net 
benedenstrooms van Zutphen 

Weinig: buiten het onderzoeksgebied. Zou 
wel voor opstuwing kunnen zorgen, maar 
in het kanaal is er nauwelijks stroming. 

nee 
§4.7.2 

na 
1940 

Afdamming van twee nevenmondingen 
van de IJssel 

Aanname: verwaarloosbaar omdat het zo 
ver benedenstrooms van het 
onderzoeksgebied ligt 

nee 

1953 
Verandering Pannerdensch Kanaal: 
verbreding bij Candia 

Veel: beïnvloedt de afvoerverdeling tussen 
de Waal en het Pannerdensch Kanaal 

ja 
§4.4.2 

1954 
Meander bochtafsnijding IJssel bij 
Doesburg 

Aanname: opstuwing ter hoogte van 
IJsselkop is verwaarloosbaar  

nee 
§4.3.2 

1954 
- 

1971 

Rijnkanalisatie: stuw bij Driel voor de 
verdeling van water over de Nederrijn en 
de IJssel en stuwen bij Amerongen en 
Hagestein voor handhaving van de 
waterstanden op de Nederrijn en Lek 

Weinig: de stuwen staan open bij 
hoogwater. Echter door de bouwwerken 
zouden ze toch voor opstuwing kunnen 
zorgen. 

ja 
§4.5.1 

1959 
Verhoging van de Spijkse Overlaat tot 
volledige dijkhoogte 

Veel: grote invloed op het debiet dat er 
overheen kan stromen 

ja  
§4.5.2 

1969 
Verandering meander van de IJssel bij 
Rheden en De Steeg 

Aanname: effect ter hoogte van IJsselkop 
is verwaarloosbaar 

nee 

1970 Verandering IJssel bij Doesburg Aanname: verwaarloosbaar bij hoogwater nee 

1970 Afsluiting van het Haringvliet 

Weinig: de getijdengolf zelf verplaatst zich 
niet meer stroomopwaarts, maar doordat 
de Haringvlietdam bij vloed dicht staat en 
bij eb open, is er toch een soort getijde 
invloed 

nee 

1970 
Afdamming van de mond van de Oude 
Rijn 

Veel: instroom uit Rijnstrangen 
ja 

§4.7.2 
rond 
1970 

Bochtafsnijdingen in de IJssel bij De 
Steeg en Doesburg 

Aanname: opstuwing ter hoogte van 
IJsselkop is verwaarloosbaar 

nee  
§4.3.2 

1975 
- 

1977 
Veranderingen IJssel bij Gorssel Geen: buiten het onderzoeksgebied. nee 

1976 

Aanvang van compensatie van de 
sedimentverliezen ten gevolge van 
mijnverzakkingen en baggeren op de 
Niederrhein 

Redelijk: bovenstrooms van het 
onderzoeksgebied, relevant voor de vorm 
en snelheid van de afvoergolf 

ja  
§4.4.1 

1985 
- 

1988 

Verbetering en fixatie meander van de 
Waal bij Nijmegen 

Weinig: de hydraulische situatie is niet 
noemenswaardig veranderd 

nee  

1986 Vaste laag in de waalbocht bij Nijmegen 
Weinig: er moet echter wel rekening mee 
gehouden worden bij het berekenen van 
de daling van het zomerbed 

ja  
§4.4.1 

1989 
Eerste natuurontwikkelingsproject 
Duursche Waarden langs de IJssel 

Geen: grotere ruwheden door bijvoorbeeld 
struiken zijn gecompenseerd door meer 
ruimte voor de rivier 

nee  
§4.6 

1990 
Begin terugstorten van sediment dat bij 
baggeren voor scheepvaart vrijkomt in 
ondieptes van zomerbed en kribvakken 

Weinig: in dit verslag wordt gewerkt met de 
gemiddelde bodemdaling van het 
zomerbed 

nee 
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4.2 Benodigde aanpassingen aan het hoogwatermodel van 1995 

Binnen het RIZA was al een gekalibreerd model aanwezig van het hoogwater 1995 in SOBEK-RE. 
Dit model wordt aangepast aan de situatie tijdens het hoogwater 1926. De benodigde 
aanpassingen zijn niet alleen het gevolg van autonome veranderingen in het rivierstelsel tussen 
1926 en 1995 (zoals erosie van het zomerbed), maar ook van menselijke handelen. In de loop der 
jaren zijn namelijk verschillende ingrepen in de riviertakken uitgevoerd. In Tabel 4-1 wordt een 
overzicht gegeven welke ingrepen wanneer hebben plaatsgevonden. Een aantal van deze 
ingrepen heeft echter een te verwaarlozen invloed op het onderzoeksgebied tijdens de 
hoogwatersituatie. Daarom is op basis van relevantie en invloed op de afvoer en waterstanden in 
het onderzoeksgebied een selectie gemaakt van de te maken aanpassingen in het 
hoogwatermodel van 1995 om terug te gaan naar de situatie van 1926. In Tabel 4-1 is per ingreep 
beschreven of die is terugveranderd in het hoogwatermodel van 1995 en waarom dit wel of niet is 
gebeurd. 
Aan de hand van de opbouw van SOBEK-RE (zoals opgesomd in Tabel 2-1) wordt in de volgende 
paragrafen besproken hoe de autonome veranderingen en geselecteerde menselijke ingrepen in 
de invoerdata van SOBEK-RE gewijzigd zijn om het hoogwatermodel van 1995 aan te passen. 
Voor de reproduceerbaarheid van deze wijzigingen is in Bijlage IV elke gemaakte stap in SOBEK-
RE bijgehouden. 

4.3 Topografie 

Bij de “Topografie” zijn in SOBEK-RE locaties, riviertakken en bochten gedefinieerd. Hiervoor zijn 
de waarden uit het hoogwatermodel van 1995 gebruikt.  

4.3.1 Knooppunten en riviertakken 

In het hoogwatermodel van 1995 zijn de meetstations langs de Rijn van Figuur 4-1 ingevoerd als 
knooppunt, plus nog twee stroomopwaarts gelegen stations in Duitsland: Bonn en Andernach. 
Tussen elk knooppunt is een riviertak gedefinieerd.  
Het modelgebied voor dit onderzoek start pas bij Keulen (zie §4.1 en §4.7.1). Daarom zijn de 
overtollige knooppunten (Bonn en Andernach) en riviertakken bovenstrooms van Keulen verwijderd 
uit het hoogwatermodel van 1995. Het meetstation Emmerich blijkt niet als knooppunt te zijn 
ingevoerd. Om toch berekende waarde hiervan in de uitvoer te krijgen, is Emmerich handmatig 
toegevoegd als gewenste uitvoerlocatie. 

4.3.2 Bochtafsnijdingen sinds 1926 

In de afgelopen eeuw zijn 3 bochtafsnijdingen van de IJssel tussen de IJsselkop en Zutphen 
uitgevoerd: bij Rheden, De Steeg en Doesburg (zie Figuur 4-2voor de precieze locaties). Door de 
bochtafsnijdingen is dat IJsseltraject korter en steiler geworden. Hierdoor kon de hoogwatergolf in 
1995 zich sneller verplaatsen dan de hoogwatergolf in 1926. Dat is te zien in Figuur 4-3, waar de 
voortplantingssnelheid van de toppen van de twee hoogwatergolven is vergeleken. 
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Figuur 4-3 Gemeten waterstanden bij de meetstations IJsselkop, Doesburg en Zutphen tijdens de 
hoogwatergolven van 1926 [Departement van Waterstaat, 1926] en 1995 [DONAR]. 
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Ondanks dat de bochtafsnijdingen duidelijk invloed hebben op de voortplantingssnelheid van de 
hoogwatergolf in de IJssel en de waterstand ook wordt beïnvloed door het nevengeuleffect4 tijdens 
de hoogwatersituatie, is besloten om de bochten niet in het model in te voeren. 
De extra rivierbochten in 1926 zullen meer weerstand hebben opgeleverd en het lagere verhang 
zal voor opstuwing hebben gezorgd. Doordat de rivierdijk zelf echter niet verlegd is, is er voor de 
rivier bij hoogwater relatief niet veel ruimte verloren gegaan. Er is dus aangenomen dat de 
opstuwing ter hoogte van IJsselkop verwaarloosbaar is en dat de extra rivierbochten in 1926 geen 
invloed hadden op de afvoerverdeling rond splitsingspunt de IJsselkop.  
Daarnaast zijn er te weinig breedte-, hoogteligging- en stroomgegevens bekend uit 1926 om meer 
rekengridpunten en dwarsprofielen in te kunnen voeren. Dat zou wel nodig zijn om de 
tegenwoordig afgesneden bochten in het model in te voeren en daarmee de rivier langer te maken. 

4.4 Dwarsprofielen 

Bij de “Dwarsprofielen” zijn in SOBEK-RE de ligging van het zomerbed, van de kribben, van de 
zomerdijk, van het winterbed en van de winterdijk gedefinieerd. Daarnaast is per profiel 
aangegeven hoeveel stromend en bergend oppervlak dat profiel had in 1995.  
Als basis zijn de waarden van het hoogwatermodel van 1995 gebruikt. Daarna is het zomerbed 
opgehoogd, is het winterbed verlaagd en is de breedte van het winterbed aangepast bij Candia. 

4.4.1 Veranderingen van het zomerbed sinds 1926 

Sinds 1926 is de hoogteligging van het zomerbed van de Rijntakken veranderd (zie bijvoorbeeld 
Figuur 4-4). Hiervoor zijn de drie belangrijkste oorzaken: algehele geologische bodemdaling van 
Nederland, uitslijting (erosie) door hoge stroomsnelheden en afzetting (sedimentatie) bij lagere 
stroomsnelheden5. 
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Figuur 4-4 De ontwikkeling van de hoogte van het zomerbed bij Lobith en andere Nederlandse 
plaatsen langs de Bovenrijn en de Waal [Ten Brinke, 2000]. 

                                                      
4 Nevengeuleffect: door een nevengeul heeft de rivier een groter volume ter beschikking om doorheen te 
stromen, zodat de waterstand lager blijft. Daarnaast  is de nevengeul dieper dan de rest van het winterbed, 
zodat zich daar een hogere stroomsnelheid kan ontwikkelen. Zo kan het water dus ook sneller afgevoerd 
worden. 
5 De transportcapaciteit van zwevende deeltjes is afhankelijk van de stroomsnelheid. Zodra de stroomsnelheid 
toeneemt kan er meer sediment worden vervoerd en zal er erosie plaatsvinden om aan de sedimentvraag te 
voldoen. Als de stroomsnelheid afneemt, wordt de transportcapaciteit juist kleiner en zal sedimentatie 
plaatsvinden. 
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In het simulatiegebied heeft het autonome proces van erosie de overhand tot aan de langzamer 
stromende delta6. Daar krijgt sedimentatie de overhand tot aan de monding in de zee. In de Waal 
ligt het omslagpunt rond Vuren en in de Lek rond Schoonhoven. 
De daling van het zomerbed is versterkt door ingrepen met een stroomsnelheidverhogende 
werking: baggerwerkzaamheden om de vaargeul diep genoeg te houden voor de scheepvaart en 
normalisatiewerken als bochtafsnijdingen en aanleg van kribben. In de Niederrhein hebben 
daarnaast ook verzakkingen van de bodem plaatsgevonden door de mijnbouw. 
Tenslotte is door lokale schommelingen van stroomsnelheden lokaal meer of minder erosie 
opgetreden. Bijvoorbeeld in rivierbochten7, bij stuwen8 en in de buurt van versmallingen van de 
rivier9.  
 
De bodemmetingen van het zomerbed zijn in Nederland en Duitsland door verschillende instanties 
uitgevoerd en zijn dan ook verschillend opgeslagen. Om de bodemhoogte gegevens in het 
hoogwatermodel van 1995 aan te passen aan de situatie in 1926 is daarom apart gekeken naar de 
Duitse en Nederlandse Rijntakken.  
 
Duitse Rijntak 
In 1922 is onder de Niederrhein begonnen met steenkoolwinning. In de loop der jaren hebben 
mijnverzakkingen vervolgens geleid tot bodemverzakkingen van km-raai 771 tot km-raai 810. 
Vanaf 1972 worden hiervoor compenserende grondophogingen uitgevoerd [Wasser- und 
Schiffahrtsamt Duisburg, 1986]. 
Verder is er in de geraadpleegde literatuur niet veel bekend over de hoogteligging van het 
zomerbed van de Niederrhein in 1926. Daarom is met verschillende methodes geprobeerd om de 
verandering te achterhalen (zie Bijlage V). In deze paragraaf wordt de gekozen methode voor dit 
onderzoek toegelicht. 
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Figuur 4-5 Zomerbedverandering in Duitsland om van 1995 terug te gaan naar 1926. 

 
                                                      
6 Globaal streeft de natuur naar evenwicht. In het geval van een rivier is dit evenwicht een horizontale 
bedding. Bovenstrooms wordt de bodem geërodeerd om aan de sedimentvraag te voldoen. Daarna wordt 
benedenstrooms het sediment afgezet in de langzamer stromende delta door het lagere verval en de 
opstuwing bij vloed. 
7 In rivierbochten stroomt het water in de buitenbocht sneller en in de binnenbocht langzamer dan in het 
midden, zodat er in de buitenbocht erosie plaatsvindt en in de binnenbocht sedimentatie. 
8 Bij stuwen kan het sediment niet verder, zodat bovenstrooms van een stuw sedimentatie plaatsvindt en 
benedenstrooms extra erosie om weer aan de sedimentvraag van de rivier te voldoen. 
9 Bovenstrooms van een versmalling wordt het water opgestuwd en stroomt het water langzamer, zodat daar 
sedimentatie plaatsvindt. Waar vervolgens de rivier versmald is, moet het water sneller stromen om de 
bovenstroomse aanvoer af te voeren. Daarbij treedt erosie op. Benedenstrooms van de versmalling kan het 
water weer langzamer gaan stromen, zodat daar sedimentatie optreedt. 
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In de Niederrhein is in 1960 en 1995 de gemiddelde hoogte van het zomerbed gemeten per traject 
van 5 km [Bundesministerium für Verkehr, 1997]. Per traject x  is het verschil tussen de 
bodemhoogte in 1995 en in 1960 lineair geëxtrapoleerd vanaf 1960 naar 1926. 
 
Tussen 1960 en 1995 is de Niederrhein niet alleen gedaald door erosie, maar zijn er ook trajecten 
waar de bodem is gestegen. Vooral waar de mijnverzakkingen vanaf 1972 gecompenseerd zijn, is 
een verhoging van het zomerbed gemeten. Het geeft echter een vertekend beeld wanneer deze 
stijging wordt geëxtrapoleerd naar 1926, want voor 1972 daalde de bodem daar wel door erosie en 
de mijnverzakkingen. 
Daarom is aangenomen dat de grondophogingen ter compensatie van de mijnverzakkingen er 
alleen voor hebben gezorgd, dat de bodemhoogte in 1995 niet veel zal verschillen met de situatie 
in 1922 (voor de mijnbouw). Voor het model betekent deze aanname, dat ervoor is gekozen om 
geen zomerbedverhoging te accepteren in de Niederrhein van 1926 tot 1995. Alle trajecten waar 
volgens de gebruikte formule wel een stijging van het zomerbed heeft plaatsgevonden, krijgen 
handmatig een stijging van 0 cm toegewezen. 
Om de overige erosie tussen 1926 en 1995 ongedaan te maken in het hoogwatermodel van 1995, 
is de grond in de resterende trajecten opgehoogd. Deze toegepaste zomerbedverandering van 
1926 tot 1995 is in Figuur 4-5 weergegeven. 
 
Nederlandse Rijntakken 
In de DONAR-database van Rijkswaterstaat zijn Nederlandse bodemgegevens ten opzichte van 
N.A.P. per km-raai per jaar gegeven. Helaas zijn er niet genoeg gegevens aanwezig om 
rechtstreeks het verschil van de zomerbedhoogte tussen 1926 en 1995 te bepalen (zie Tabel 4-2). 

Tabel 4-2 Overzicht van de beschikbare, én betrouwbare, dwarsdoorsnede-gemiddelde 
bodemliggingen van de Rijntakken [Ten Brinke, 2000]. 

Rijntak Afstand raaien Beschikbare data 

Bovenrijn 100 m 1934-1999 
Waal 125 m 1933-1999 
Pannerdensch Kanaal 125 m 1928-1994 
Nederrijn-Lek 125 m 1928-1993 
IJssel 100 m 1941-1999 

 
Om het verschil in zomerbedhoogte tussen 1995 en 1926 te bepalen, is los van elkaar de 
gemiddelde bodemhoogte per km-vak in 1926 en in 1995 bepaald. Door Van Vuuren is met de 
beschikbare data uit Tabel 4-2 de benodigde datareeks aangeleverd voor 1926 [Van Vuuren, 2005-
a]. Hij heeft door interpolatie van bodemgegevens en extrapolatie van bodemontwikkelingen in de 
gemeten jaren na 1926 een schatting gemaakt van de km-vakgemiddelde bodemhoogte ten 
opzichte van N.A.P in 1926 (zie Bijlage VI). 
Voor de bodemhoogtes in 1995 kon geen gebruik worden gemaakt van de waarden in het 
hoogwatermodel van 1995, omdat het onduidelijk is hoe de SOBEK dwarsprofielen omgezet 
kunnen worden naar gemiddelde bodemhoogtes per km-vak. Daarom is door het samenvoegen 
van bodemmetingen uit de jaren voor 1995 (waarin een bodemontwikkeling is meegenomen) een 
km-vakgemiddelde bodemhoogtereeks van 1995 geproduceerd. 
 

 

Figuur 4-6 Schematische dwarsdoorsnede van het zomerbed met een foute verhoging van het 
zomerbed (links) en een goede verhoging met aanpassing aan het oeverpunt (rechts). 
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Figuur 4-7 Zomerbedverandering Nederlandse Rijntakken om van 1995 terug te gaan naar 1926 
met afwijkend aangepaste oeverpunten om te kunnen aansluiten op het winterbed. 
 

Het verschil tussen de twee geschatte bodemhoogtereeksen is gebruikt voor het ongedaan maken 
van de opgetreden erosie en sedimentatie tussen 1926 en 1995. Doordat er voornamelijk erosie is 
opgetreden, moet het zomerbed in het hoogwatermodel van 1995 grotendeels opgehoogd worden, 
zodat de dwarsprofielen van de Nederlandse Rijntakken uit 1926 ontstaan (zie lijn in Figuur 4-7). 
Door de verhoging van het hele dwarsprofiel van het zomerbed, komt het voor dat het zomerbed bij 
de rand boven de oever uitkomt (zie linker schematisatie in Figuur 4-6). In SOBEK-RE moet echter 
vanaf het diepste punt in de rivier elk volgend punt hoger liggen in het dwarsprofiel. Daarom is een 
controle uitgevoerd van de opgehoogde profielen. Waar fouten optraden (zie punten in Figuur 4-7) 
is het laatste profielpunt voor de oever verlaagd naar 1 cm onder de oever en verplaatst naar 1 cm 
voor de oever. Hierdoor sluit ook daar het zomerbed weer aan op de oever met een stijgende lijn 
(zie rechter schematisatie in Figuur 4-6). Door het horizontaal verplaatsen van het laatste punt voor 
de oever blijft het rivierbreedte vergelijkbaar met 1995. 
 
In Figuur 4-7 valt op, dat bijna overal erosie is opgetreden (aanpassing > 0 m), maar dat in de Lek 
juist sedimentatie heeft plaatsgevonden. Dit laatste heeft drie oorzaken [Ten Brinke, m.m. 2005]: 

- De monding van de rivier wordt genaderd, waardoor het verhang van de rivier afneemt, 
zodat de stroomsnelheid afneemt en er sedimentatie plaatsvindt10 

- Door het sluiten van de Haringvliet vindt opstuwing plaats, met als gevolg meer 
sedimentatie [Ten Brinke & Gölz, 2001]. 

- Omdat de grote scheepvaart niet via de Lek gaat (wel via Waal), wordt er minder 
gebaggerd. 

De hoogteligging van het zomerbed is dus sterk veranderd sinds 1926. De breedte van het 
zomerbed daarentegen ligt al jaren vast, door de aanleg van kribben ver voor 1926. 

4.4.2 Veranderingen van het winterbed sinds 1926 

Het winterbed van de Rijntakken is tussen 1926 en 1995 veranderd door slibafzettingen, 
afgravingen, dijkverleggingen en natuurontwikkeling. In deze paragraaf is de verandering van de 
hoogteligging en breedte van de uiterwaarden bekeken. 
 

                                                      
10 “Vanaf Lobith in de richting van de Noordzee wordt de bodemhelling van de Rijn steeds kleiner. De 
stroomsnelheden nemen hierdoor af, zodat het slib steeds meer moeite heeft om in suspensie te blijven. Eén 
derde deel van het slib dat bij Lobith wordt aangevoerd bereikt uiteindelijk de Noordzee. De rest sedimenteert, 
vooral in het Ketelmeer en het Hollands Diep/Haringvliet.” [Silva et al., 2000] 
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Hoogteligging winterbed 
Bij inundatie van de uiterwaarden bij hoogwater zet zich elke keer slib af. Door verschillen in 
overstromingskarakteristiek11 wordt in de uiterwaarden langs de Waal de grootste sedimentatie van 
slib gevonden: op jaarbasis gemiddeld bijna 3 mm per jaar. Langs de Nederrijn en Lek wordt 
gemiddeld het minste slib afgezet: bijna 0.5 mm per jaar. Gemiddeld over alle uiterwaarden van de 
Rijntakken bedraagt de slibsedimentatie ruim 1 mm/jaar [Silva et al., 2000].  
Over de periode 1926-1995 zou dat betekenen: 

• gemiddeld 21 cm verhoging van de uiterwaarden langs de Waal  
• gemiddeld 3,5 cm verhoging van de uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek.  
• gemiddeld 7 cm verhoging van de uiterwaarden langs de Niederrhein, de Bovenrijn, het 

Pannerdens Kanaal en de IJssel (als daar zou kunnen worden aangenomen, dat daar de 
gemiddelde winterbedverhoging van 1 mm/jaar is opgetreden) 

Om deze sedimentatie ongedaan te maken in het model is de hoogte van het winterbed met deze 
gemiddelde waarden verlaagd. 
 
Naast de globale ophoging, hebben lokale zandwinningen plaatsgevonden. Op deze plekken zijn 
zandplassen gevormd met meer buitendijks volume voor water. In deze plassen staat echter altijd 
water, dus is er geen extra bergend volume ontstaan. Wel is er minder wrijving in zo’n afgraving. Er 
is aangenomen dat er toch niet veel extra stroming doorheen zal plaatsvinden. Omdat de nieuwe 
zandplassen hoogstens kleine, lokale effecten op de waterstand zullen hebben en ze lastig te 
lokaliseren zijn in het hoogwatermodel van 1995, zijn deze niet uit het model verwijderd. 
 
Breedte winterbed 
In de loop der jaren is er steeds meer ruimte van de rivier afgenomen. In Bijlage VII staat een 
overzicht van relevante wijzigingen opgesomd. Rond de twee splitsingspunten IJsselkop en 
Pannerdense Kop hebben de wijzigingen van de breedte van het winterbed de grootste invloed, 
omdat daardoor de afvoerverdeling kan zijn veranderd. In de Rijntakken geeft een afwijking van 
enkele procenten in de afvoer al snel een afwijking van enkele decimeters in de hoogwaterstand 
benedenstrooms [Arnold, 2004]. 
 

 

Figuur 4-8 SOBEK-profielen rond de Pannerdense Kop in 1995. 
                                                      
11 “In het algemeen overstromen de uiterwaarden langs de Waal het meest, langs de Nederrijn en Lek het 
minst frequent. Dit hangt samen met de hoogteligging van de uiterwaarden en het voorkomen van 
zomerkaden.” [Silva et al., 2000]. 
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Bij de IJsselkop is een klein gebiedje ten zuiden van Arnhem (km-raai 881) geleidelijk met industrie 
bebouwd en watervrij opgehoogd tussen 1900 en 2000. Hierbij is ongeveer 80 ha stromend 
oppervlak verloren gegaan. Het is echter niet goed te achterhalen of tijdens het hoogwater van 
1926 dit gebied nog wel beschikbaar was voor de rivier. Daarom is aangenomen dat deze 80 ha 
ook in 1926 al werd beschermd tegen het water, zodat dit niet veranderd hoeft te worden in het 
hoogwatermodel van 1995. 
 
Bij de Pannerdense Kop is wel duidelijk, dat de verbreding bij Candia (km-raai 870, SOBEK-profiel 
203) pas na het hoogwater van 1926 is uitgevoerd: gelijktijdig met het sluiten van de Spijkse 
Overlaat in 1959 is de ingang van het Pannerdensch Kanaal aan weerskanten iets vergroot 
(waarbij aan de oostzijde de Pannerdense Overlaat is aangelegd). Hierbij is ongeveer 37 ha aan 
extra stromende ruimte ontstaan [Klijn & Stone, 2000]. Hierdoor is de afvoerverdeling bij hoogwater 
veranderd: het Pannerdens Kanaal heeft meer water te verwerken gekregen en de Waal minder. 
 
In Figuur 4-8 zijn de huidige SOBEK-profielen rond de Pannerdense Kop weergegeven. Te zien is, 
dat de profielen 200 en 201 nog steeds smal zijn. De winterdijken lagen in 1926 op de plek waar nu 
de zomerkades liggen [Van der Veen, m.m. 2005]. Daarom is in Figuur 4-9 de ligging van de 
huidige zomerkades weergegeven. 
 
De dwarsprofielen van het Hoogwatermodel van 1995 ter hoogte van de Pannerdense Kop zijn 
daarom als volgt aangepast [Van der Veen, m.m. 2005]: 

• SOBEK-profielen 9, 197, 198 en 199:  
- stromende breedte 200 meter minder 

• SOBEK-profielen 200 en 201: 
- niet gewijzigd: zijn nog smal 

• SOBEK-profielen 202 t/m 209: 
- totale breedte 200 meter minder 
- stromende breedte 200 meter minder 
- stromend oppervlak achter de zomerkade is nul 
- totaal oppervlak achter de zomerkade is nul 

 
 

 

Figuur 4-9 SOBEK-profielen rond de Pannerdense Kop in 1995 (rood) met in het zwart 
zomerkades. De zomerkades in 1995 van profiel 198 t/m 209 waren winterdijk in 1926. 
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4.5 Kunstwerken: sluizen, overlaten en dijkdoorbraken 

Bij de “Kunstwerken” zijn in SOBEK-RE de ligging en werking van kunstwerken gedefinieerd. Uit 
het hoogwatermodel van 1995 zijn de sluizen verwijderd en zijn kunstwerken ingevoerd om de 
overlaten en dijkdoorbraken van 1926 te simuleren. 

4.5.1 Kunstwerken sinds 1926 

Sinds 1926 zijn in de Nederlandse Rijntakken 3 kunstwerken in de rivier gebouwd: 
• Stuw- en sluiscomplex Driel 
• Stuw- en sluiscomplex Amerongen 
• Stuw- en sluiscomplex Hagestein 

 
Bij hoogwater staan deze stuwen weliswaar open, zodat de hoogwatergolf geen invloed zal 
ondervinden van stuwing, maar in de aanloopfase van de afvoergolf komen lagere debieten voor, 
waarbij de sluizen nog wel gesloten zullen zijn. De drie complexen zijn dus uit het hoogwatermodel 
van 1995 verwijderd. 

4.5.2 Overlaten en dijkdoorbraken 

De onttrekkingen van water door overlaten en dijkdoorbraken in 1926 zijn gemodelleerd als 
retentiegebieden met een kunstwerk als inlaat. In dit onderzoek zijn op deze manier 2 
overstromingen ingevoerd: Ooijpolder en Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt. De Spijkse 
Overlaat is ook eerst gemodelleerd als een kunstwerk om de dimensies van de overstroming te 
bepalen. Vervolgens is deze als laterale onttrekking in het model ingevoerd om de terugstroming 
via de Oude Rijn goed te kunnen modelleren. 
De dijkdoorbraken langs de IJssel bij Reuvensweerd (bij Zutphen), Zalk en Dalfsen (bij Zwolle) 
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze relatief klein waren en te ver benedenstrooms 
liggen om effect te hebben op de waterstanden of op de waterverdeling in het onderzoeksgebied. 
 

 

Figuur 4-10  Spijkse Overlaat bij laagwater (links) en hoogwater (rechts) in 1955 [internet j]. 

Rijnstrangen 
Langs de Bovenrijn bij km-raai 860 (net bovenstrooms van Lobith) is de Spijkse Overlaat  (zie 
Figuur 4-10) begonnen te werken op 30 december 1925 om 17 uur [Departement van Waterstaat, 
1926] bij een waterstand van 14.98 m +N.A.P. [Ververs & Klijn, 2004]. Van het overgelaten water 
stroomde 2/3 deel [Van der Veen, m.m. 2005] tot 5/6 deel [Janssen, 1996] via de Oude Rijn weer 
terug het Pannerdens Kanaal in. Het overige water werd geborgen en langzaam via de Wildt en de 
Oude IJssel afgevoerd richting de IJssel. 
Hoeveel water er precies werd geborgen laat zich moeilijk inschatten. In literatuur wordt er 
gesproken van 71,6 miljoen m3 [Janssen, 1996] tot maximaal 165,9 miljoen m3 [RvR, 1999]. 
Tijdens de piek reikte het waterpeil tot 1,95 m boven de overlaat en stroomde er ruim 1360 m3/s 
doorheen [Ververs & Klijn, 2004] [Peters & Van Rens, 2000]. Tenslotte heeft de Spijkse Overlaat 
opgehouden te werken op 10 januari 1926 om 23 uur [Departement van Waterstaat, 1926]. 
 
Voor het modelleren van de overlaat zijn de volgende afmetingen gevonden: 

• Breedte overlaat: 339 m [internet b] 
• Drempelhoogte overlaat: 14.98 m +N.A.P. [Departement van Waterstaat, 1926] 



 

Lessen uit het verleden 
 

 

• Gemiddelde bodemhoogte Rijnstrangengebied: 12.77 m +N.A.P. [RvR, 1999] 
• Oppervlakte retentiegebied: stromend/nat 3154 ha [Janssen, 1996] 

 
Om te simuleren dat er continu water over de Spijkse Overlaat kon stromen zonder dat het 
Rijnstrangengebied vol liep (het water stroomde in 1926 benedenstrooms het gebied weer uit) is 
tijdens de kalibratie van het model (§4.12.3) bepaald, dat het oppervlak van het retentiegebied op 
oneindig groot gesteld moest worden. Anders liep het retentiegebied in het model vol en werd de 
inlaat automatisch gesloten. 
Na het vaststellen van de Q(t)-waarden van de onttrekking door de Spijkse Overlaat is het 
kunstwerk uit het hoogwatermodel van 1926 gehaald en vervangen door een laterale onttrekking 
ter hoogte van de Spijkse Overlaat. De terugstroom in het Pannerdens Kanaal is als laterale 
instroom gemodelleerd via de Oude Rijn.  
 
Ooijpolder 
Langs de Waal bij km-raai 882 (net bovenstrooms van Nijmegen) is de overlaat in de Waaldijk 
begonnen te werken op 2 januari 1926. Op dezelfde avond bezweek de Erlecomse Dam bij km-raai 
876 [Departement van Waterstaat, 1926]. Het gebied kwam onder water te staan tot aan de 
Querdam, die moest voorkomen dat er water vanuit Nederland naar Duitsland stroomde [Ververs & 
Klijn, 2004]. In de nacht van 3 op 4 januari bezweek de bekisting op de overlaat van de Querdam 
en begon deze over te lopen. Dit werd door de Duitse zijde op krachtige wijze beteugeld. 
[Departement van Waterstaat, 1926]. De dijkhoogte van de Querdamm was 14 m +N.A.P. [Van 
Haselen et al., 2001]. 
Het volume water dat de Ooijpolder is ingestroomd was 78,2 miljoen m3 [Moll, 1997]. 
 
Voor het modelleren van de overlaat zijn de volgende afmetingen gevonden: 

• Breedte dijkbreuk Erlecomse dam: 70 m [Departement van Waterstaat, 1926] 
• Gemiddelde bodemhoogte Ooijpolder: 10.33 m +N.A.P. [RvR, 1999] 
• Oppervlakte retentiegebied: 1948 ha (overstromingskaart van [Driessen & Van de Ven, 

2004] ingevoerd in Autocad) 
 
Tijdens de kalibratie van het model (§4.12.3) is besloten om de overlaat en de dijkbreuk samen als 
één kunstwerk te modelleren bij km-raai 880. Met behulp van een trigger wordt vanaf 18 uur op 2 
januari 1926 de drempelhoogte van het kunstwerk verlaagd en de breedte van het kunstwerk 
verbreed volgens Tabel 4-3. Zo wordt gesimuleerd dat eerst de overlaat in de Waaldijk gaat 
werken en dat daarna de bres groeit zodat ook het water van de dijkdoorbraak de Ooijpolder kan 
instromen. 

Tabel 4-3 Ingevoerde waarden voor de gecombineerde opening van de overlaat in de Waaldijk 
en de bresgroei van de dijkbreuk in de Erlecomse dam. 

Tijd Bresbreedte 
(m) 

 Tijd Breshoogte 
(m +N.A.P.) 

tot 2 januari 1926 18:00 0  15 december 1925 00:00 15 
2 januari 1926 18:00 35  2 januari 1926 18:00 15 
2 januari 1926 20:00 35  2 januari 1926 18:30 13 
2 januari 1926 21:00 40  2 januari 1926 20:00 13 
2 januari 1926 22:00 60  2 januari 1926 20:30 10.33 
2 januari 1926 23:00 80  25 januari 1926 00:00 10.33 
3 januari 1926 00:00 100    
25 januari 1926 00:00 100    

 
Voor het kunstwerk is verder ingevoerd, dat er ook water kan uitstromen terug de Waal in, zolang 
de Ooijpolder overstroomd is. Oftwel wanneer de waterstand in de Ooijpolder hoger is dan 10.33 m 
+N.A.P. (2e trigger). 
 
Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt 
Langs het Pannerdens Kanaal bij km-raai 870 (net na Pannerden) bezweek op 5 januari 1926 rond 
5 uur ’s ochtends de Oude Rijndijk [Ververs & Klijn, 2004]. ’s Middags was het gehele polderdistrict 
Herwen, Aerdt en Pannerden volgelopen tot een gelijke hoogte met het buitenwater van 14.41 m 
+N.A.P., of tot ongeveer 3 m boven het maaiveld in de polder [Departement van Waterstaat, 1926]. 
Hieruit is afgeleid, dat de bodemhoogte van het polderdistrict gemiddeld 11.41 m +N.A.P. was. 
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Door de natuurlijke afwatering op het Pannerdens Kanaal, kon het water met het vallen van de 
rivier wegstromen. Op 20 januari 1926 was het hele polderdistrict watervrij [Departement van 
Waterstaat, 1926]. 
 
Voor het modelleren van de overlaat zijn de volgende afmetingen gevonden: 

• Breedte dijkbreuk Pannerdense Waard: 70 m [Departement van Waterstaat, 1926] 
• Oppervlakte retentiegebied: 757 ha [overstromingskaart ingevoerd in Autocad] 
• Het volume water dat het polderdistrict is ingestroomd, komt dan op 22,7 miljoen m3 

(=oppervlakte x waterhoogte). 
Tijdens de kalibratie van het model (§4.12.3) is de bresgroei van de dijkbreuk bepaald. Omdat het 
een kleidijk was, is er van een instantaan falen uitgegaan: de bres is meteen op maaiveldhoogte 
(11.41 m +N.A.P.). Met behulp van een trigger wordt vanaf 17 uur op 5 januari 1926 de breedte 
van het kunstwerk verbreed volgens Tabel 4-4. Zo wordt gesimuleerd dat de bres nog wel in de 
breedte groeit. 

Tabel 4-4 Ingevoerde waarden voor de gecombineerde opening van de overlaat in de Waaldijk 
en de bresgroei van de dijkbreuk. 

Tijd Bresbreedte (m) 
tot 5 januari 1926 05:00 0 

5 januari 1926 18:00 20 
5 januari 1926 19:00 40 
5 januari 1926 20:00 60 
5 januari 1926 21:00 70 

 
Voor het kunstwerk is verder ingevoerd, dat er ook water kan uitstromen terug het Pannerdens 
Kanaal in, zolang het polderdistrict overstroomd is. Oftewel wanneer de waterstand in het 
polderdistrict hoger is dan 11.41 m +N.A.P. (2e trigger). 

4.6 Ruwheden 

Bij de “Ruwheden” worden in SOBEK-RE de wrijvingscoëfficiënten van de bedding, de wind en 
extra bronnen gedefinieerd. Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 worden alleen de 
Chézy-coëfficiënten van het zomerbed van de Nederlandse Rijntakken gewijzigd. 
 
Als basis wordt gebruik gemaakt van de ruwheden uit het hoogwatermodel van 1995: 

• De windwrijving was in het model van 1995 nul, doordat daar de windsnelheid op 0 m/s 
gezet was. Tijdens het hoogwater van 1926 groeide echter op 29 december 1925 “de 
reeds lang krachtige zuidwestenwind tot stormkracht aan en bereikte op 31 december de 
kracht van zware storm”  [Departement van Waterstaat, 1926]. Toch wordt uit pragmatisch 
oogpunt de windsnelheid voor 1926 ook op 0 m/s gehouden. De krachtige wind wordt in 
gedachten gehouden als verklaring van verschillen tussen waterstanden in het model en 
de gemeten waterstanden.  

• De extra weerstand (om in het model afwijkende situaties te kunnen modelleren) kan ook 
gelijk gehouden worden voor 1926. Er is relatief weinig extra wrijving ingevoerd: op 14 
punten, waarvan 6 op splitsingspunten, wat logisch is. 

• De ruwheidcoëfficiënten van de bedding zijn hier en daar wel anders dan in 1995, dus daar 
zal hieronder uitgebreider op ingegaan worden. 

 
In Tabel 4-5 is te zien dat SOBEK-RE onderscheid maakt tussen wrijving in het zomerbed en in het 
winterbed. Ook valt op, dat in Duitsland met andere ruwheidcoëfficiënten wordt gewerkt dan in 
Nederland. In het Duitse deel zijn de Nikuradse bodemruwheden gebaseerd op het landgebruik, 
zoals gedefinieerd in de Corine-database. In het Nederlandse deel zijn de Nikuradse 
bodemruwheden gebaseerd op het landgebruik, zoals gedefinieerd in de LGN3 landgebruikkaart. 
Doordat zowel het hoogwater van 1926 als dat van 1995 tijdens de winter zijn opgetreden, zal er 
geen gewas meer op de akkers hebben gestaan en bood het te inunderen land minder 
hydraulische weerstand dan in de zomermaanden [Gudden, 2003]. 
 
De ruwheid van het winterbed is sinds 1926 lokaal veranderd, doordat er zandplassen zijn 
gegraven (lagere ruwheid). Daarentegen was er in 1926 bijna alleen akkerbouw in de 
uiterwaarden, terwijl er sindsdien meer natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden (hogere ruwheid). 
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Aangenomen wordt dat globaal geen verandering is opgetreden in de ruwheid, met als 
achterliggende gedachte, dat er compenserende maatregelen genomen moeten zijn omdat het niet 
toegestaan is om door natuurontwikkeling een verhoogde hoogwaterstand te krijgen. 

Tabel 4-5 Gebruikte ruwheidscoëfficiënttypes in Duitsland en Nederland. 

 zomerbed winterbed voor zomerkade winterbed achter zomerkade 
Duitsland Strickler (ks) Strickler (ks) Nikuradse (kn) 
Nederland Chézy (C) Nikuradse (kn) Nikuradse (kn) 
 
SOBEK-RE rekent alle soorten wrijvingscoëfficiënten om naar Chézy coëfficiënten. De Strickler (ks) 
en Nikuradse (kn) ruwheidcoëfficiënten zijn constanten die niet afhankelijk zijn van tot nu toe 
gemaakte wijzigingen in het model. Dus voor het Duitse gedeelte van het hoogwatermodel hoeft 
niks gewijzigd te worden: SOBEK-RE rekent de coëfficiënten zelf om naar Chézy coëfficiënten. 
 

• Chézy als functie van de Nikuradse ruwheidcoëfficiënt kn: 

� White Colebrook formule (kn constant):     
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• Chézy als functie van Strickler ruwheidcoëfficiënt ks:     
6/1

RkC s=  

 
Daarentegen moeten er voor alle Nederlandse takken in het model voor het zomerbed wel 
aangepaste C(Q) tabellen gemaakt worden12: door het verhogen van het zomerbed wordt de 
hydraulische straal van het zomerbed kleiner. Daardoor wordt C kleiner en dus de ruwheid groter in 
het zomerbed. 

4.7 Randvoorwaarden 

Bij de “Randvoorwaarden” zijn in SOBEK-RE de volgende gegevens ingevoerd: 
- Bovenrand: tijdsafhankelijke afvoer Q(t) of tijdsafhankelijke waterstand H(t). 
- Benedenranden: afvoerafhankelijke waterstanden H(Q). 
- Laterale instroom: tijdsafhankelijke afvoer Q(t). 

4.7.1 Modelranden 

De modelranden in SOBEK-RE dienen zo gekozen te worden, dat deze geen significante invloed 
hebben op de modelresultaten binnen het onderzoeksgebied. De modelranden van het 
hoogwatermodel van 1995 zijn Andernach (bovenrand), Werkendam (benedenrand Waal), 
Krimpen aan de Lek (benedenrand Lek) en Kattediep (benedenrand IJssel). 
Om te controleren of deze ook voor het hoogwatermodel van 1926 gebruikt kunnen worden, is voor 
de benedenranden een simulatie gemaakt van de invloed van mogelijke fouten in de 
benedenranden op de waterstand in het onderzoeksgebied. 
Omdat de bodem in dit onderzoek verhoogd wordt met maximaal 1 meter bij de benedenranden, 
worden alle waarden in de H(Q) relaties in het hoogwatermodel van 1995 met een meter 
gevarieerd. In Tabel 4-6 is af te lezen, dat de hierdoor geïntroduceerde fout verwaarloosbaar is in 
het onderzoeksgebied. 
 
Voor de bovengrens van het simulatiegebied kan een H(t) of een Q(t) tabel ingevoerd worden. Als 
bovenrand een H(t)-tabel invoeren in SOBEK-RE is echter geen succes, omdat dan de 
benedenstroomse instroom van zijrivieren effect heeft op het debiet bij de bovenrand. 
 

Tabel 4-6 Een opgelegde fout van 1 m in de Qh-relatie van de benedenranden in het 
hoogwatermodel van 1995 leidt tot een stuwkromme in bovenstroomse richting. In deze tabel zijn 
de plaatsnamen en bijbehorende km-raaien weergegeven waar respectievelijk 50%, 90%, 95% en 
99% demping van de stuwkromme heeft plaatsgevonden. 

                                                      
12 Zie cd-bijlage bij dit verslag. 
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Benedenrand Grenzen 
dh = +100 cm 50% 90% 95% 99% onderzoeksgebied

Werkendam Brakel Opijnen Dreumel Ewijck Nijmegen
km-raai 961.0 945.2 926.7 920.7 891.1 km-raai 887

Krimpen a/d Lek Vianen Amerongen Rhenen Driel Arnhem
km-raai 988.6 949.4 918.8 908.3 888.7 km-raai 883

Kattediep Wilsum Hattem Wapenveld Olst Doesburg
km-raai 1002.7 991.4 976.5 970.0 956.6 km-raai 903

dh afgenomen met:

 
Van de Duitse meetstations was alleen van Keulen en Rees de afvoer beschikbaar als tijdreeks 
tijdens het hoogwater van 1926 [DONAR]. Er is ingeschat dat Keulen de optimale bovenrand in het 
model zal zijn. Keulen ligt namelijk ver genoeg bovenstrooms van het onderzoeksgebied om de 
initiële schommelingen in het model te stabiliseren voor het onderzoeksgebied. Daarnaast ligt 
Keulen meer benedenstrooms dan de bovenrand van het hoogwatermodel van 1995, Andernach, 
zodat minder nieuwe data verzameld hoeven te worden en de rekentijd verkleind wordt. Tot slot ligt 
Keulen bovenstrooms van Wesel, zodat de overstroming die daar waarschijnlijk heeft 
plaatsgevonden en van invloed was voor de Nederlandse Rijntakken kan worden achterhaald. 
 
Er is nog gecontroleerd in het hoogwatermodel van 1995 wat de invloed op de waterstand in het 
onderzoeksgebied is van Keulen in plaats van Andernach als bovenrand. Dit is gedaan door ter 
hoogte van Keulen het debiet (Q) als functie van de tijd (t) uit de resultaten van het originele 
hoogwatermodel van 1995 op te slaan. Vervolgens zijn alle knooppunten (Andernach en Bonn) en 
riviertakken bovenstrooms van Keulen verwijderd uit het hoogwatermodel van 1995. Tot slot is de 
opgeslagen Q(t) relatie voor Keulen als initiële conditie voor de waterstroom ingevoerd. Uit de 
resultaten van het nieuwe model bleek dat vergeleken met het originele model de plaatselijke 
waterstandafwijkingen tussen +0.04 mm en -0.4 mm liggen. Dat is te verwaarlozen. 
 
In Bijlage II staan alle relevante Nederlandse overstromingen en inundaties langs de Rijntakken 
opgesomd. Er wordt vermoed, dat de Rijn ook in Duitsland al voor overlast heeft gezorgd, maar dit 
is niet (goed) gedocumenteerd. 
Om dit probleem te omzeilen is eraan gedacht om het debiet bij Lobith op te schalen naar Keulen, 
zodat de afvoergolf ons land kloppend binnenkomt en de laterale instroom van de zijrivieren en de 
wateronttrekking(en) van overstromingen niet achterhaald hoeven te worden, terwijl het model toch 
een stabilisatie traject heeft (Keulen - Lobith). Deze oplossing was echter niet uitvoerbaar, doordat 
de loop van de Niederrhein een afvoergolf vervormt en doordat de afvoer bij Lobith niet de afvoer is 
die ons land binnenkomt. De Spijkse Overlaat zit namelijk bovenstrooms van meetpunt Lobith.  
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Figuur 4-11 Opgelegde en in 1926 vastgelegde afvoergolf bij Keulen, de bovenrand van het model. 

4.7.2 Laterale instroom 

De laterale instroom in het model bestaat voornamelijk uit tijdsafhankelijke afvoer Q(t) van 
zijrivieren in Nederland en Duitsland. Voor het hoogwater van 1926 is er nog een laterale 
onttrekking bij Wesel ingevoerd om de overstroming daar te modelleren.  
Daarnaast is het Rijnstrangengebied ook ingevoerd als een laterale onttrekking en 
benedenstrooms als een laterale instroom. De Q(t)-waarden hiervoor zijn echter bepaald met 
behulp van een kunstwerk, dus is de overstroming van Rijnstrangen al beschreven in §4.5.2. 
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Nederlandse zijrivieren 
Voor de vele Nederlandse zijriviertjes van de Rijntakken is de laterale instroom bepaald aan de 
hand van de Rijnafvoer in 1926 bij Lobith (gestippelde lijn in Figuur 4-12) [Departement van 
Waterstaat, 1926] en van de afvoer van de Oude IJssel (dikke lijn in Figuur 4-12) [Botterhuis & 
Klopstra, 2004]. De gebruikte relatie tussen hoofdrivier en zijrivieren [Van der Veen et al., 2002] om 
de laterale instromen te bepalen is van toepassing op de huidige situatie. In 1926 was er eigenlijk 
een slechtere ontwatering, een langzamere afvoer en waren de afvoergolven minder spits. Maar er 
is aangenomen dat de gebruikte relatie volstaat binnen de nauwkeurigheid van het model. 
In Figuur 4-12 is te zien dat de zijrivieren tijdens de piek van de afvoergolf van de Rijn niet meer 
onbeperkt in de hoofdrivier kunnen stromen. Daardoor is hun afvoergolf afgevlakt. De meeste 
zijriviertjes leveren maar maximaal 7,5 m3/s. De vierde en zevende zijrivier van de IJssel maximaal 
15 m3/s. De Oude IJssel en het Twentekanaal leveren ongeveer een gelijke afvoer met als 
maximum 47 m3/s. De derde Nederrijn zijrivier onttrekt juist vooral water, behalve tijdens de top van 
de afvoer in de hoofdrivier. 
In 1926 was de afvoer van de Oude Rijn (Pan. Kanaal 1 in Figuur 4-12) echter groter, doordat de 
terugstroom uit het Rijnstrangengebied via deze zijrivier de hoofdrivier weer instroomde. De 
precieze laterale instroom via de Oude Rijn in het Pannerdens Kanaal is bepaald tijdens de 
kalibratie en wordt beschreven in §4.12.3. 
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Figuur 4-12  Laterale toevoer uit de Nederlandse zijrivieren in het hoogwatermodel van 1926. 

Duitse zijrivieren 
In Duitsland heeft de Niederrhein vanaf Keulen 5 zijrivieren: de Wupper, Erft, Ruhr, Emscher en 
Lippe (zie Figuur 4-1). De afvoerdebieten van de Ruhr, Lippe en Emscher tijdens het hoogwater 
van 1926 zijn vastgelegd [Lammersen et al., 1999]. Elke afvoerreeks is gemeten ter hoogte van 
een zijriviermeetstation, dat bovenstrooms in de zijrivier ligt ten opzichte van het instromingspunt in 
de Niederrhein. Om de laterale instroom in de Niederrhein te bepalen, zijn de tijdstippen 
opgehoogd met de doorlooptijd tot het instromingspunt in de Niederrhein en zijn de afvoeren met 
een factor vermenigvuldigd om te compenseren voor extra toestroom en retentie tussen het 
meetstation en het instromingspunt in de Niederrhein (zie Tabel 4-7). 

Tabel 4-7 Doorlooptijden en vermenigvuldigingsfactoren om de gemeten afvoeren van de Ruhr, 
Lippe en Emscher om te zetten naar laterale instroom in de Niederrhein. 

 Ruhr Lippe Emscher 
Doorlooptijd tot instromingspunt (uren) 11.5 2.5 1.3 
Vermenigvuldigingsfactor 1.11 1.0 1.15 

 
De afvoer van de Wupper en de Erft is niet gemeten in 1926. Daarom is op basis van het 
hoogwater van 1995 tussen de Ruhr en de Wupper en de Ruhr en de Erft handmatig een Qq-
relatie bepaald: de relatie tussen de afvoer Q van de Ruhr en de daarbij optredende afvoer q van 
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de Wupper en Erft. Hiermee is op basis van de afvoer van de Ruhr in 1926 de laterale instroom 
van de Wupper en de Erft bepaald. 
Tijdens de kalibratie van het model (§4.12.2) is gebleken, dat met de bovenstaande methode te 
weinig water wordt aangevoerd via de Duitse zijrivieren. Daarom is bij km-raai 818 
(benedenstrooms van de laatste Duitse zijrivier) alsnog het missende debiet als extra laterale 
instroom in het model ingevoerd. In Figuur 4-13 zijn de laterale debieten van de Duitse zijrivieren 
weergegeven, die in het hoogwatermodel van 1926 zijn ingevoerd. 
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Figuur 4-13  Laterale toevoer uit de Duitse zijrivieren in het hoogwatermodel van 1926. 

Overstroming bij Wesel 
Er een overstroming geweest bij Wesel, waarna het overtollige water door het dal van de Oude 
IJssel Nederland binnenstroomde [Van der Veen, m.m. 2005]. Tijdens de kalibratie van het model 
(§4.12.2) is gebleken, dat er inderdaad 5 km stroomafwaarts van Wesel een wateronttrekking in 
het model moet worden ingevoerd (zie Figuur 4-14). Deze is als laterale onttrekking ingevoerd op 
dezelfde locatie als de extra laterale instroom. 
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Figuur 4-14  Ingevoerde wateronttrekking aan de Niederrhein bij Wesel. 

4.8 Initiële condities 

Bij de “Initiële condities” is in SOBEK-RE het initiële debiet per riviertak met de bijbehorende 
beginwaterstand ingevoerd. Omdat de initiële condities van 1926 niet veel verschillen met die van 
1995 en omdat deze condities niet van invloed zijn op de modelresultaten, omdat er een 
aanloopperiode is gereserveerd om het model te laten stabiliseren, worden de waarden van 1995 
behouden. 
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4.9 Weerkundige gegevens 

Bij de “Meteodata” is in SOBEK-RE de windsnelheid en -richting ten tijde van het hoogwater van 
1926 ingevoerd. Het stormde toen namelijk, terwijl in het hoogwatermodel van 1995 voor de 
windsnelheid 0 m/s was ingevoerd voor het hele model.  
In het hoogwaterverslag uit 1926 [Departement van Waterstaat, 1926] is gevonden, dat op 29 
december 1925 de reeds lang krachtige zuidwestenwind aangroeide tot stormkracht en dat deze 
op 31 december 1925 de kracht van zware storm bereikte. Er is aangenomen dat de zware storm 
niet langer dan een dag geduurd zal hebben. Daarna duurde de stormachtige periode ongeveer tot 
9 januari 1926, waarna van 10 tot 23 januari 1926 een vorstperiode optrad. 
Bij gebrek aan gedetailleerdere gegevens is aangenomen dat deze weersomstandigheden in het 
hele modelgebied golden. Met behulp van de Schaal van Beaufort is Tabel 4-8 bepaald. Hierbij is 
aangenomen dat de wind continu uit het zuidwesten is gekomen en dat de windsnelheid geleidelijk 
verandert door continue interpolatie tussen de ingevoerde waarden. 

Tabel 4-8 Ingevoerde windsnelheid en -richting. 

Datum Omschrijving Windkracht Windsnelheid Graden 
1 december 1925 00:00 krachtige ZW-wind 6 10 m/s 225° 

29 december 1925 00:00 krachtige ZW-wind 6 10 m/s 225° 
29 december 1925 12:00 stormkracht 9 20 m/s 225° 
31 december 1925 12:00 zware storm 10 25 m/s 225° 

1 januari 1926 00:00 zware storm 10 25 m/s 225° 
1 januari 1926 12:00 stormachtig 8 17 m/s 225° 
9 januari 1926 12:00 stormachtig 8 17 m/s 225° 

10 januari 1926 00:00 zwakke wind 2 3 m/s 225° 
1 februari 1926 00:00 zwakke wind 2 2 m/s 225° 

4.10 Griddefinitie en grondwater 

De waarden van het hoogwatermodel van 1995 in de SOBEK-RE invoervelden “Griddefinitie” en 
“Grondwater” worden gelijk gehouden voor 1926: 

• Griddefinitie: de locatie van de dwarsprofielen blijft hetzelfde, want de topografie is ook 
niet aangepast. Als de bochtafsnijdingen wel ongedaan gemaakt zouden zijn 
geworden, dan zou de griddefinitie wel aangepast moeten worden: de IJssel zou dan 
langer worden, dus zouden er extra dwarsprofielen geplaatst moeten worden.  

• Grondwater: de interactie tussen grondwater en open water. Deze heeft vooral invloed 
op de was, de piekwaterstand en de val. Als tijdens de was water in de oever wordt 
opgeslagen en bij de val weer terugstroomt de rivier in, dan zou in het hoogwatermodel 
zonder grondwatermodule de waterstand tijdens de was en de piek te hoog zijn en 
tijdens de val te laag [Hoogewoud, 2000]. In het hoogwatermodel van 1995 is er alleen 
voor de Niederrhein grondwaterinteractie ingevoerd. Daarom lijkt deze niet van erg 
groot belang voor het onderzoeksgebied. Er wordt dus aangenomen dat er geen 
grondwaterinteractie ingevoerd hoeft te worden voor de Nederlandse Rijntakken. 

4.11 Simulatietijden 

Bij de “Simulatietijden” zijn in SOBEK-RE de tijdspanne en rekenstappen (tijdinterval) ingevoerd. 

4.11.1 Tijdspanne 

De periode dat het model gerund zal worden is afhankelijk van de tijdspanne van de 
hoogwatergolf. Om een beeld te krijgen van het waterstandverloop in de Rijntakken ten tijde van 
het hoogwater ’25-’26 is Figuur 4-15 gemaakt. Hieruit valt op te maken, dat de hoogwatergolf 
Keulen passeert tussen 10 december 1925 en 25 januari 1926 (hierop is ingezoomd in  Figuur 
4-16). 
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Figuur 4-15  Vastgelegde waterstanden van de Rijntakken van 1 november 1925 tot 31 januari 
1926 in de DONAR-database. 

 

Hoogwatergolf Rijn

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

10-12-25 17-12-25 24-12-25 31-12-25 07-01-26 14-01-26 21-01-26

Datum

D
e
b

ie
t 

(m
3
/s

)

Köln

Rees

Lobith

 Figuur 4-16  Afvoergolf tijdens het hoogwater 1926, vastgelegd bij Keulen, Rees en Lobith. 

 
In  Figuur 4-16 is de afvoergolf bij Keulen weergegeven. Te zien is dat in Keulen op 10 december 
1925 het water begint te wassen, vanaf 14 december daalt het weer iets, na 21 december stijgt de 
afvoer weer, op 1 januari 1926 wordt de hoogste afvoer gemeten en op 22 januari is de 
hoogwatergolf Keulen gepasseerd. 
 
Bij rivierafvoeren onder de 3000 m3/s bij Keulen, blijft het water in de hoofdgeul en worden 
uiterwaarden niet geïnundeerd. De periode voordat deze waarde wordt gehaald, is niet van invloed 
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op latere waterstanden, doordat de uiterwaarden nog niet volgelopen zijn en de bergingscapaciteit 
van het riviersysteem nog beschikbaar is. Wel is het nodig om in het model een eerdere startdatum 
te nemen, omdat er een aanpassingstijd nodig is om het systeem te stabiliseren. Daarom zal in het 
model vanaf 15 december 1925 worden gerekend. 
Dit onderzoek beperkt zich tot het bepalen van de effecten van wateronttrekking bij hoogwater; de 
nasleep wordt buiten beschouwing gelaten. In Keulen is de hoogwatergolf op 22 januari 1926 
voorbij, maar benedenstrooms nog niet. Daarom wordt in het model tot 25 januari 1926 gerekend. 
 
In het model wordt het hoogwater van 1926 gesimuleerd van 15 december 1925 tot 25 januari 
1926. De doorlooptijd is daardoor 41 dagen. 

4.11.2 Tijdinterval 

In het hoogwatermodel van 1995 zijn de tijdstappen 1 uur. In het hoogwatermodel van 1926 zal 
met dezelfde tijdstappen gewerkt worden om in de berekeningen de gemodelleerde 
overstromingen op het goede tijdstip te kunnen laten beginnen en eindigen. 
 
In SOBEK-RE worden functies als Q(t) en H(Q) ingevoerd als tabel. Omdat de ontbrekende 
(tussenliggende) debiet- en waterstandgegevens wel nodig zijn voor de berekeningen, kan binnen 
SOBEK-RE worden gekozen tussen continue en geblokte interpolatie van de beschikbare 
gegevens. Standaard wordt gekozen voor continue interpolatie, omdat daarmee een realistischere 
weergave van de werkelijkheid wordt verkregen. 

4.12 Kalibratie van het hoogwatermodel van 1926 

Het proces van proefondervindelijk uitproberen bij welke modelinstellingen de beste resultaten 
worden verkregen heet kalibreren. Tijdens het invoeren van de beschreven wijzigingen in §4.3 tot 
en met §4.11 in het hoogwatermodel van 1995 is meteen gekalibreerd. Daarbij is gecontroleerd of 
de modelresultaten overeenkomen met gemeten waarden. Waar nodig zijn kleine aanpassingen in 
de parameters gemaakt om de verschillen zo klein mogelijk te maken.  
 
Het model is gekalibreerd door de volgende parameters te optimaliseren: 

• hoogteligging zomerbed in Duitsland 
• afvoer van zijrivieren in Duitsland 
• laterale onttrekking door een overstroming bij Wesel in Duitsland 
• de overstromingen van het Rijnstrangengebied, de Ooijpolder en het Polderdistrict 

Pannerden, Herwen en Aerdt 
 
De controledataset bestaat uit gemeten waterstanden van 25 meetstations [DONAR] [Departement 
van Waterstaat, 1926] en afvoeren van 3 meetstations [DONAR] uit 1926. In Bijlage VIII zijn de 
meetlocaties met hun profielnummers in SOBEK, de beschikbare bronnen en de gebruikte bronnen 
weergegeven. 
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Figuur 4-17  Gemeten waterstanden van de Niederrhein in 1926 vergeleken met gemodelleerde 
waterstanden voor kalibratie.  

4.12.1 Hoogteligging zomerbed in Duitsland 

Voor het optimaliseren van de hoogteligging van het zomerbed van de Niederrhein zijn in Figuur 
4-17 de berekende modelwaterstanden van Keulen tot Lobith vergeleken met de gemeten 
waterstanden uit 1926 [DONAR] [Departement van Waterstaat, 1926].  
Op de locaties waar volgens methode 4 uit Bijlage V de bodem was gestegen sinds 1926, was de 
bodem verlaagd om deze stijging ongedaan te maken. De waterstanden vielen op die locaties 
echter te laag uit: vooral waar de mijnverzakkingen vanaf 1972 gecompenseerd zijn (van Ruhrort 
tot Wesel). De extrapolatie van de trendlijn 1995-1960 naar 1926 op die locaties geeft blijkbaar een 
vertekend beeld, want voor 1960 daalde de bodem daar wel door erosie en de mijnverzakkingen. 
Daarom is ervoor gekozen om geen bodemverhoging te accepteren in de Niederrhein van 1926 tot 
1995. Alle trajecten waar volgens de gebruikte formule wel een stijging van het zomerbed had 
plaatsgevonden, krijgen handmatig een stijging van 0 cm toegewezen. De definitief toegepaste 
zomerbedverandering van 1926 tot 1995 is in Figuur 4-5 weergegeven. Het effect bij Ruhrort en 
Wesel is duidelijk te zien in Figuur 4-18: bij een lage afvoer, wanneer de rivier in haar 
zomerbedding blijft, kloppen de waterstanden van het model nu wel. Ook bij de hogere afvoeren 
kloppen de waterstanden beter met de gemeten waterstanden, doordat de uiterwaarden van de 
Niederrhein smal zijn en de hoogte van het zomerbed relatief veel invloed heeft. 
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Waterstanden Niederrhein tijdens kalibratie
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Figuur 4-18  Gemeten waterstanden bij Ruhrort en Wesel in 1926 vergeleken met berekende 
modelwaterstanden voor kalibratie (met zomerbeddaling) en na kalibratie (zonder 
zomerbeddaling). 

4.12.2 Afvoer van zijrivieren in Duitsland en de overstroming bij Wesel 

Voor het optimaliseren van de afvoer van de zijrivieren van de Niederrhein is in Figuur 4-19 de 
berekende modelafvoer bij Rees vergeleken met de vastgestelde afvoer in 1926 [DONAR]. In 
Keulen was de vastgestelde afvoer van 1926 ingevoerd in het model, maar bij Rees blijkt de vorm 
van de afvoergolf niet meer te kloppen: de piek is afgevlakt en het is nodig om extra water aan het 
model toe te voegen bij de was en de val van de afvoer. Waarschijnlijk kan het debiettekort 
toegeschreven worden aan een verkeerde inschatting van de afvoer van de zijrivieren voor het 
hoogwatermodel van 1926. 
Voor dit onderzoek is het niet zo zeer belangrijk om de afvoer van de Duitse zijrivieren precies 
kloppend te krijgen in het model. Wel moet de afvoer van de Niederrhein naar Nederland 
overeenkomen met de situatie van 1926. Daarom is besloten om het afvoertekort als extra lateraal 
debiet toe te voegen in het model.  
Rees ligt benedenstrooms van de instromingspunten van alle 5 de zijrivieren van de Niederrhein. 
Daarom is het verschil tussen de vastgestelde afvoer in 1926 en de berekende modelafvoer 
ingevoerd als extra lateraal debiet (zie Figuur 4-13) tussen de laatste zijrivier en Rees in (bij km-
raai 818). Hierbij is rekening gehouden met de voortplantingsnelheid van de afvoergolf: het 
afvoerverschil bij Rees is 5 uur eerder bij km-raai 818 als laterale instroom ingevoerd. 
 
Bij het vergelijken van de ongekalibreerde modelafvoer bij Rees met de vastgestelde afvoer in 
1926 [DONAR] in Figuur 4-19 is geconstateerd, dat de piek van de afvoergolf in 1926 was 
afgevlakt. Waarschijnlijk is er een overstroming geweest bij Wesel, waarna het overtollige water 
door het dal van de Oude IJssel Nederland binnenstroomde [Van der Veen, m.m. 2005]. 
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Figuur 4-19  Vastgestelde afvoer bij Rees in 1926 vergeleken met berekende modelafvoer voor 
kalibratie (zonder extra toevoer en onttrekking) en na kalibratie (met extra toevoer en onttrekking). 



 

Lessen uit het verleden 
 

 43 

Laterale in- en uitstroom van het extra punt na Wesel en de Ruhr
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Figuur 4-20  Extra toegevoegd debiet Q_extra bij Wesel om het tekort van de zijrivieren aan te 
vullen (positieve Q_lateraal) en de overstroming bij Wesel te simuleren (negatieve Q_lateraal). 
Vergeleken met de modelafvoer van de Ruhr en van de Niederrhein.  

Als naar de waterstanden van de Niederrhein in Figuur 4-17  wordt gekeken, is te zien dat er bij het 
meetstation in Wesel geen afgetopte afvoergolf voorbij komt, maar in het 23 km benedenstrooms 
gelegen Rees wel. Dus wordt geconcludeerd dat er inderdaad een overstroming is geweest tussen 
Wesel en Rees in. 
Gebaseerd op de mededeling dat de overstroming bij Wesel was en omdat ook geografisch gezien 
het water makkelijker van Wesel naar de Oude IJssel kan stomen dan vanaf Rees, is aangenomen 
dat de overstroming 5 km stroomafwaarts van Wesel heeft plaatsgevonden (bij km-raai 818). 
Met behulp van Figuur 4-19 is afgeleid, dat tijdens de piek van 31 december 1925 tot 5 januari 
1926 teveel water bij Rees langsstroomt. Daarnaast is bij de eerdere, lagere piek ook een te grote 
rivierafvoer. Om dit te corrigeren is bij Wesel water onttrokken uit de Rijn (zie negatieve afvoer 
Figuur 4-20).  
In totaal is in het hoogwatermodel 1926 135 miljoen m3 water weggestroomd uit de Niederrhein bij 
Wesel tussen 25 december 1925 en 4 januari 1926. 
 
De modelafvoer bij Rees is door de extra toevoer en onttrekking bij Wesel gelijk met de 
vastgestelde afvoer in 1926 (zie Figuur 4-19). Bij Lobith is de piekafvoer in het model echter lager 
dan de vastgestelde afvoer in 1926 (zie Figuur 4-21). Mogelijk is de afvoer bij Lobith in 1926 
overschat. Het verschil kan zijn ontstaan door een onzekerheid in de Qh-relatie. Deze relatie wordt 
namelijk specifiek voor een locatie op een bepaald tijdstip gemaakt. Het moment waarop deze 
relatie bepaald is voor Keulen, Rees en Lobith is niet terug te vinden in de geraadpleegde bronnen. 
Daarnaast kan de opstuwing door de terugstroom uit Rijnstrangen via de Oude Rijn een vertekend 
beeld hebben gegeven: hogere waterstanden maar geen hogere afvoer. 
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Figuur 4-21  Vastgestelde afvoer bij Lobith in 1926 vergeleken met berekende modelafvoer 
voor kalibratie van de afvoer bij Rees (zonder extra toevoer en onttrekking bij km-raai 818) en na 
kalibratie van de afvoer bij Rees (met extra toevoer en onttrekking). 
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4.12.3 Overstromingen in Nederland 

De overstromingen zijn gekalibreerd op de gemeten waterstanden in de overstroomde gebieden en 
het onttrokken volume. Hierbij zijn de gedocumenteerde gegevens uit §4.5.2 als uitgangspunt 
gebruikt. In §4.14 zijn de resultaten van deze kalibratie weergegeven. 
 
Bij een dijkdoorbraak is het van belang of het een zand- of kleidijk is. Bij kleidijken kan een 
instantaan falen worden aangenomen, terwijl bressen in zanddijken groeien in de tijd.  
Hesselink [Hesselink, 2002] heeft in haar onderzoek de dijkdoorbraak van de Waaldijk bij Weurt in 
1805 in 1 tijdstap van een uur laten bezwijken en heeft geen groei gesimuleerd. De uiteindelijke 
grootte in haar onderzoek was dan 100 of 150 meter. Gudden [Gudden, 2003] heeft in zijn 
onderzoek een toekomstige dijkdoorbraak in Nordrhein-Westfalen gesimuleerd door initieel een 
bres te laten ontstaan met een breedte van 35 m en in 1 uur deze bres van kruinhoogte naar 
maaiveldhoogte laten zakken. Daarna heeft hij de bres in de breedte laten groeien om na twee 
dagen een breedte van 200 meter te bereiken. 
 
Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt 
Omdat de dijk bij Pannerden een kleidijk was, is er van een instantaan falen uitgegaan: de bres is 
meteen op maaiveldhoogte (11.41 m +N.A.P.). Met behulp van een trigger wordt vanaf 17 uur op 5 
januari 1926 de breedte van het kunstwerk verbreed volgens Tabel 4-4. Zo wordt gesimuleerd dat 
de bres nog wel in de breedte groeit tot aan de gedocumenteerde bresbreedte van 70 m. 
 
Ooijpolder 
Omdat de afmetingen van de overlaat in de Waaldijk onbekend zijn, is besloten om de overlaat en 
de dijkbreuk samen als één kunstwerk te modelleren bij km-raai 880 (tussen de dijkdoorbraak en 
de overlaat in). Met behulp van een trigger wordt vanaf 18 uur op 2 januari 1926 de drempelhoogte 
van het kunstwerk verlaagd en de breedte van het kunstwerk verbreed volgens Tabel 4-3. Zo wordt 
gesimuleerd dat eerst de overlaat in de Waaldijk gaat werken en dat daarna de bres groeit zodat 
ook het water van de dijkdoorbraak de Ooijpolder kan instromen. 
 
Rijnstrangengebied 
De afmetingen van de Spijkse Overlaat zijn bekend. Toch moest ook het Rijnstrangengebied 
gekalibreerd worden: voor de Spijkse Overlaat is bepaald, dat het oppervlak van het retentiegebied 
op oneindig groot gesteld moest worden. Anders liep het retentiegebied vol en werd de inlaat 
automatisch gesloten. 
Volgens geraadpleegde bronnen ligt te terugstroom uit het Rijnstrangengebied tussen de  2/3-deel 
en 5/6-deel van de instroom bij de Spijkse Overlaat. Via kalibratie is bepaald dat bij een 
terugstroom van 2/3-deel via de Oude Rijn de beste resultaten worden behaald. 

4.13 Validatie van het hoogwatermodel van 1926 

In het ideale geval is er nog een dataset met gegevens die niet gebruikt is bij de kalibratie. Met 
deze set kan worden gecontroleerd of het gekalibreerde model ook deze waarden goed voorspelt. 
Deze controle ronde heet de validatie.  
Het hoogwatermodel van 1926 is gekalibreerd op de hoge waterstanden in het Rijntakkenstelsel 
van 1926. Om dit model te valideren zou een set van afvoeren en waterstanden nodig zijn van een 
periode met een vergelijkbare hoogwatergolf in de riviersituatie van 1926.  
In de afgelopen eeuw zijn er 5 hoogwaters geweest met een afvoer bij Lobith van boven de 10.000 
m3/s [DONAR]:  

• 1920 met een piek van 11365 m3/s 
• 1926 met een piek van 12280 m3/s 
• 1988 met een piek van 10274 m3/s 
• 1993 met een piek van 10940 m3/s 
• 1995 met een piek van 11885 m3/s 

Qua afvoergolf en riviersituatie komt het hoogwater van 1920 het meest in aanmerking om gebruikt 
te worden voor de validatie. Hiervoor zouden dan wel de afvoeren van de hoofd- en zijrivieren en 
de waterstanden tijdens het hoogwater van 1920 achterhaald moeten worden. Daarnaast is het 
onwaarschijnlijk dat toen ook een dijkdoorbraak is geweest bij de Pannerdense Waard. Ook zal de 
Spijkse overlaat anders hebben gewerkt, omdat toen de overlaathoogte lager was. Daarom is zelfs 
het hoogwater van 1920 niet geschikt om zonder grote aanpassingen het hoogwatermodel van 
1926 te valideren. 
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4.14 Modelresultaten 

Na de kalibratie van het hoogwatermodel 1926 liggen de meeste berekende modelwaterstanden 
binnen de modelonzekerheid van 20 cm [Van der Veen et al., 2002]. In Tabel 4-9 staan voor de 
meetstations in het onderzoeksgebied de waterstandverschillen ten tijde van de piek. Uitschieters 
zijn de verschillen bij Lobith, de IJsselkop en Westervoort.  
Bij Lobith lijkt de wateronttrekking door de Spijkse Overlaat een grotere invloed op de 
rivierwaterstand te hebben in het model dan in de werkelijkheid. Maar aangezien benedenstrooms 
de modelwaterstanden wel goed overeenkomen met de gemeten waarden, kan het ook zijn dat de 
zomerbedverlaging te groot is ingeschat ter hoogte van Lobith. 
De grote waterstandverschillen tussen het model en de gemeten waarden bij de IJsselkop en 
Westervoort zouden verklaard kunnen worden, doordat er in dit onderzoek is aangenomen dat de 
ophoging bij de IJsselkop van een onderdeel van het Arnhemse Broek al voor 1926 heeft 
plaatsgevonden. Waarschijnlijk is dit toch niet het geval geweest. In het hoogwatermodel van 1926 
is nu minder ruimte bij de splitsing dan er in 1926 werkelijk was. Daardoor vindt voor de IJsselkop 
opstuwing plaats. Een andere verklaring kan zijn dat de locatie van de meetstations verkeerd 
geschat is. De gemeten waterstanden bij de IJsselkop en bij Westervoort lijken wel heel erg op 
elkaar. Misschien dat er dichter bij elkaar gemeten werd, dan mogelijk is om in het model te 
onderscheiden. 

Tabel 4-9 Verschil in piekwaterstanden tussen het hoogwatermodel van 1926 en de gemeten 
waterstanden uit 1926 in het onderzoeksgebied. 

Meetstation 
Piekwaterstand model 
t.o.v. metingen 1926 

(cm) 
Beneden-Spijk +3.1 
Lobith -20.0 
Millingen +11.1 
Nijmegen -4.3 
Pannerden +5.5 
IJsselkop +28.1 
Arnhem +7.1 
Westervoort -22.4 
De Steeg -5.7 
Doesburg -2.5 

 
De werking van de Spijkse Overlaat is weergegeven in Figuur 4-22. De vorm komt overeen met de 
literatuur: op 30 december 1925 trad de Spijkse overlaat in werking en hield op 10 januari 1926 om 
23 uur op met werken. Tijdens de piek stroomde er 1280 m3/s overheen, in plaats van 1360 m3/s. 
Er kon 480 miljoen m3 doorstromen naar de Oude Rijn en 240 miljoen m3 is geborgen en afgevoerd 
via de Wildt en de Oude IJssel. Volgens de literatuur zal er 166 miljoen m3 geborgen kunnen 
worden, dus de rest zal zijn doorgestroomd naar de IJssel. 
Vergeleken met de overstroming bij Wesel: volgens het model is 120 miljoen m3 water bij Wesel uit 
de Niederrhein weggestroomd. 
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Figuur 4-22 Debiet over Spijkse Overlaat. 
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De werking van de combinatie overlaat-dijkbreuk langs de Ooijpolder is weergegeven in Figuur 
4-23. Op 2 januari 1926 begon de overlaat in de Waaldijk (om 18 uur in het model) te werken en 
dezelfde avond bezweek de Erlecomse dam (om 20 uur in het model). Volgens het 
hoogwatermodel van 1926 is er in totaal 79 miljoen m3 water de Ooijpolder ingestroomd. Dat komt 
overeen met de 78 miljoen m3 water volgens [Moll, 1997]. 
 
In Figuur 4-24 is de waterstand in de Ooijpolder te zien tijdens de overstroming. In de literatuur is 
gevonden dat in de nacht van 3 op 4 januari de bekisting op de overlaat van de Querdam bezweek 
en dat deze begon over te lopen. De Querdam was 14 m +N.A.P. [Haselen et al., 2001] dus ook 
dat klopt in het model. 
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Figuur 4-23 Debiet combinatie overlaat en dijkdoorbraak langs de Ooijpolder. 
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Figuur 4-24 Waterstand in overstroomde Ooijpolder. 

 
De werking van de dijkbreuk langs de Pannerdense Waard is weergegeven in Figuur 4-25. Op 5 
januari bezweek rond 5 uur ’s ochtends de Oude Rijndijk langs de Pannerdense waard. Volgens 
het hoogwatermodel van 1926 is er in totaal 25 miljoen m3 water het Polderdistrict Pannerden, 
Herwen en Aerdt ingestroomd. Dat komt overeen met de 23 miljoen m3 water volgens de 
berekening in §4.5.2. 
 
In Figuur 4-26 is de waterstand in het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt te zien tijdens de 
overstroming. Geheel volgens de literatuur is in het model het hele polderdistrict op 5 januari 1926 
in de namiddag tot een gelijke hoogte van het buitenwater van 14.69 m +N.A.P. volgelopen. 
Vervolgens waterde de rivier op natuurlijke wijze op de rivier af, zodat het water met het vallen van 
de rivier kon afstromen en op 20 januari was het gehele polderdistrict watervrij. 
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Figuur 4-25 Debiet dijkdoorbraak langs de Pannerdense Waard. 
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Figuur 4-26 Waterstand in het Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt. 

 
Tot slot staan in Figuur 4-27 de gemeten en modelwaterstanden van de Bovenrijn en Waal. In 
Figuur 4-28 staan de gemeten en modelwaterstanden van het Pannerdens Kanaal, de Nederrijn en 
Lek. In Figuur 4-29 staan de gemeten en modelwaterstanden van de IJssel. 
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Figuur 4-27  Waterstanden in de Bovenrijn en Waal volgens het hoogwatermodel van 1926, 
vergeleken met gemeten waterstanden in 1926 [DONAR]. 
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Waterstanden in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14-12-25 21-12-25 28-12-25 04-01-26 11-01-26 18-01-26 25-01-26

Datum

W
a
te

rs
ta

n
d

 (
m

 +
N

.A
.P

.)

Pannerden Oost 1926

Pannerden Oost model

Pannerden 1926

Pannerden model

IJsselkop 1926

IJsselkop model

Arnhem 1926

Arnhem model

 

Figuur 4-28  Waterstanden in het Pannerdens Kanaal, de Nederrijn en Lek volgens het 
hoogwatermodel van 1926, vergeleken met gemeten waterstanden in 1926 [DONAR]. 
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Figuur 4-29  Waterstanden in de IJssel volgens het hoogwatermodel van 1926, vergeleken met 
gemeten waterstanden in 1926 [DONAR]. 
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4.15 Conclusies 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het hoogwater 1926 gesimuleerd is door het SOBEK-RE 
hoogwatermodel van 1995 aan te passen. Het simulatiegebied is vanaf Keulen tot aan Werkendam 
voor de Waal, Krimpen aan de Lek voor de tak Nederrijn-Lek en het Kattediep voor de IJssel. Het 
onderzoeksgebied is vanaf de landsgrens waar de Rijn Nederland binnenkomt bij Beneden-Spijk, 
tot Nijmegen voor de Waal, Arnhem voor de Nederrijn en Doesburg voor de IJssel. 
 
Om de situatie van 1926 te simuleren met het hoogwatermodel van 1995 zijn de volgende 
aanpassingen gemaakt: 

• de simulatietijden van het model zijn aangepast naar de hoogwaterperiode van 1926: 15 
december 1925 tot 25 januari 1926 

• de bovengrens is verlegd van Bonn naar Keulen, waar de bekende afvoer van de 
Niederrhein in 1926 kon worden ingevoerd 

• de afvoeren van 1926 van alle zijrivieren van de Rijntakken zijn ingevoerd 
• de stuwen in de Nederrijn en Lek zijn verwijderd, omdat die in 1926 nog niet bestonden 
• de stormwind van 1926 is in het model ingevoerd 
• het winterbed in het hele simulatiegebied is verlaagd, om sedimentatie ongedaan te maken 
• de zomerbedprofielen zijn in het hele simulatiegebied aangepast, om voornamelijk erosie 

ongedaan te maken 
• de Chézy-coëfficiënten van de Nederlandse zomerbedding zijn aangepast, omdat de 

hydraulische straal van het zomerbed was veranderd door de aanpassing van de 
zomerbedprofielen 

• het winterbed van het Pannerdens Kanaal bij Candia is versmald, om de verbreding tijdens 
de aanleg van Pannerdense Overlaat ongedaan te maken 

• bij Wesel is een laterale onttrekking ingevoerd om de overstroming bij Wesel te simuleren 
• bij Lobith is een laterale onttrekking ingevoerd om de onttrekking door de Spijkse Overlaat 

te simuleren 
• bij Pannerden is de laterale instroom van de Oude Rijn opgehoogd om de uitstroom uit het 

Rijnstrangengebied te simuleren 
• er zijn kunstwerken geplaatst langs de Waal en het Pannerdens Kanaal om de overlaat in 

de Waaldijk, de dijkdoorbraak van de Erlecomse dam en de dijkdoorbraak langs de 
Pannerdense Waard te simuleren, zodat de overstromingen van de Ooijpolder en het 
Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt te gemodelleerd worden 

 
Vervolgens is de hoogteligging van het zomerbed van de Niederrhein gekalibreerd op de gemeten 
waterstand in de Niederrhein. De afvoer van de zijrivieren en de overstroming bij Wesel zijn 
gekalibreerd op de afvoer bij Rees. De afmetingen en werking van de kunstwerken van de 3 
gesimuleerde overstromingen zijn gekalibreerd op het onttrokken volume en gemeten 
waterstanden in de overstroomde gebieden. 
 
Na de kalibratie van het hoogwatermodel van 1926 komen de dimensies van de overstromingen 
goed overeen met gevonden waarden in de literatuur. Ook liggen de meeste berekende 
modelwaterstanden binnen de modelonzekerheid van 20 cm. De waterstanden in het Pannerdens 
Kanaal blijven echter meer afwijken: ongeveer 30 cm te hoge waterstand. Het is niet duidelijk 
waardoor dit komt: te veel terugstroming uit het Rijnstrangengebied, te grote versmalling bij 
Candia, te grote verhoging van het zomerbed en/of te weinig verlaging van het winterbed. 
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5. Effect van ingrepen en veranderingen 
In dit hoofdstuk wordt geleerd uit het verleden. Eerst worden de effecten van verschillende RvR-
maatregelen gecontroleerd. Vervolgens wordt geprobeerd om het verschil in waterstanden tussen 
1926 en 1995 te verklaren met behulp van de effecten van de individuele veranderingen in het 
rivierstelsel van de afgelopen eeuw. 

5.1 Model opzet 

Sinds het doorvoeren van RvR-maatregelen is er nog geen hoogwatersituatie geweest waarmee 
de effecten van de veranderingen gecontroleerd konden worden. De twee hoogwatermodellen van 
1926 en 1995 bieden een unieke gelegenheid om toch de effecten van verschillende maatregelen 
te vergelijken met modelverwachtingen. 
In Hoofdstuk 4 is per ingreep en verandering sinds 1926 beschreven hoe deze goed in SOBEK-RE 
te modelleren is. In deze paragraaf wordt in het hoogwatermodel van 1995 telkens één verandering 
in het Rijntakkenstelsel terugveranderd naar de situatie van 1926. Elke ingreep is gemodelleerd 
zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, tenzij anders vermeld. De volgende 7 modellen zijn ontstaan: 
 
Hoogwatermodel 1995 met afvoer 1926 
Alle Q(t) relaties zijn vervangen: zowel de afvoer bij Keulen als de afvoer van alle zijrivieren, 
inclusief het extra debiet en de overstroming bij Wesel. De overstromingen van Rijnstrangen, 
Ooijpolder en Pannerdense Waard zijn hierbij niet ingevoerd. 
Omdat de vastgelegde afvoer bij Lobith in 1926 hoger was dan die in 1995 (12280 m3/s, 
respectievelijk 11885 m3/s), zou volgens de beknopte verkenning voor de Bovenrijn bij Lobith de 
piekwaterstand 2 dm hoger moeten zijn. Uit het hoogwatermodel van 1926 is echter gebleken, dat 
de afvoer in 1926 bij Lobith zonder de Spijkse Overlaat maximaal 11700 m3/s kan zijn geweest. 
Daardoor zal het verwachte effect anders uitvallen. 
 

Hoogwatermodel 1995 met winterbedhoogte 1926 
Het winterbed is verlaagd naar de situatie van 1926: voor de sedimentatie. 
Het afgraven van het winterbed wordt in de RvR gezien als een middelmatige maatregel. Een 
lagere uiterwaard heeft weliswaar een groot effect heeft op de hoogwaterstand, maar het ook maar 
een lokaal effect. Daarnaast is het een dure maatregel, die ook veel invloed heeft op het flora en 
fauna evenwicht. 
 

Hoogwatermodel 1995 met zomerbedligging en Chézy-coëfficiënten van 1926 
Alle zomerbedprofielen en Chézy-coëfficiënten van het zomerbed zijn aangepast. Dit wordt 
behandeld als één ingreep, omdat C afhankelijk is van de hydraulische straal, dus van de 
hoogteligging van het zomerbed. 
Tegenwoordig wordt het zomerbed veel gebaggerd. Volgens de beknopte verkenning voor de 
Bovenrijn bij Lobith zal door de zomerbederosie van 1,5 m sinds 1926 de piekwaterstand 
tegenwoordig minstens 5 dm lager zijn bij Lobith dan in 1926. Met behulp van dit model kan 
gecontroleerd worden of het baggeren inderdaad zo’n grote invloed heeft op de waterstand bij 
hoogwater. 
 
Hoogwatermodel 1995 met versmalling Candia 
Het Pannerdens Kanaal is bij Candia versmald om de verbreding tijdens de aanleg van de 
Pannerdense Overlaat ongedaan te maken. 
Omgekeerd een typische RvR-maatregel: ruimte aan de rivier geven door de winterdijk verder van 
de rivier te leggen. De verkennende studie heeft geen uitspraak gedaan over het effect van een 
winterdijkverlegging. Wel wordt verwacht dat het effect bij hoogwater groot is. 
 
Hoogwatermodel 1995 met Rijnstrangen 
Voor de situatie van 1995 is het begin van de werking van de overlaat opnieuw ingevoerd. Uit het 
hoogwatermodel van 1995 is afgelezen, dat de Bovenrijn ter hoogte van de Spijkse Overlaat de 
drempel van 14.98 m +N.A.P. op 26 januari 1995 om 15 uur bereikte. 
Aanvullend op de RvR-maatregelen is overwogen het Rijnstrangengebied als noodoverloopgebied 
aan te wijzen. Uiteindelijk is hier vanaf gezien omdat de effectiviteit niet opwoog tegen de 
maatschappelijke en economische belangen. De effectiviteit van Rijnstrangen was geschat op 26 
cm waterstandverlaging [Ververs & Klein, 2004]. Er is apart gekeken naar het effect van alleen 
bergen en naar het effect van zowel bergen als doorstroming (2/3 deel van onttrekking). 
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Tabel 5-1 Waterstandverschil tijdens de piekafvoer per ingreep. 
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Keulen 45.68 +5.9 -1.6 +36.7 0 0 0 0 0 -46.5 45.63 45.56 

Düsseldorf 34.81 +2.0 -1.5 +77.0 0 0 0 0 0 -3.1 35.55 35.54 

Ruhrort 27.76 -6.6 -2.0 +94.9 +0.6 -0.5 -0.4 -0.1 -0.1 +52.2 29.15 29.09 

Wesel 22.38 -7.4 -2.5 +106.2 +4.2 -3.7 -3.2 -0.6 -0.5 +36.8 23.72 23.55 

Rees 19.31 -8.4 -3.8 +90.3 +12.0 -12.4 -10.6 -1.9 -1.7 -45.7 19.65 19.36 

N
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Emmerich 17.77 -8.0 -4.6 +85.1 +22.0 -25.5 -21.5 -3.9 -3.5 -25.0 18.25 17.82 

Beneden-Spijk 17.07 -8.0 -5.1 +79.1 +28.9 -35.3 -29.6 -5.6 -5.1 -3.1 17.69 17.14 

Lobith 16.62 -8.0 -5.6 +72.8 +34.8 -34.6 -27.1 -7.9 -7.3 20.0 17.49 16.87 

Millingen 16.01 -7.8 -6.4 +62.2 +43.9 -33.3 -23.7 -10.3 -9.6 -11.1 16.58 15.91 

B
ov

en
rij

n 

Pannerdense Kop 15.79 -8.0 -6.7 +61.9 +35.6 -33.8 -22.9 -11.9 -11.0 -50.3 15.89 15.30 

Hulhuizen 15.26 -8.2 -7.1 +51.0 +36.4 -34.3 -23.3 -20.6 -10.5 -40.9 15.34 14.75 

Nijmegen 13.87 -8.0 -7.4 +48.3 +34.4 -32.6 -22.1 -39.3 -9.6 +4.3 14.37 13.74 

Tiel 10.27 -8.2 -7.0 +36.8 +34.0 -31.7 -21.5 -33.8 -7.1 +13.3 10.74 10.10 

W
aa
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Zaltbommel 7.67 -7.7 -3.9 +36.5 +32.9 -29.7 -20.2 -31.6 -6.0 +2.5 8.07 7.47 

Pannerden 14.62 -5.3 -5.0 +39.2 -10.9 -22.7 +2.8 -10.5 -20.6 -5.5 14.77 14.75 

P
.K

 

IJsselkop 13.95 -5.6 -4.9 +25.3 -43.8 -22.7 +8.1 -10.4 -18.5 -28.1 13.46 13.82 

Arnhem 13.27 -5.6 -4.7 +26.2 -45.4 -22.2 +7.9 -11.4 -18.3 -7.1 12.98 13.36 

N
-L

 

Schoonhoven 3.01 -7.2 -3.0 -34.3 -49.7 -22.5 +7.3 -7.3 -6.8 +70.7 2.85 3.29 

Westervoort 13.54 -3.2 -3.3 +13.9 -28.2 -13.4 +4.5 -7.6 -12.5 +22.4 13.60 13.82 

De Steeg 11.59 -3.3 -1.8 +4.6 -18.4 -9.4 +3.8 -4.1 -6.6 +5.7 11.50 11.64 

Doesburg 10.66 -7.9 -5.5 +3.5 -31.7 -14.5 +4.9 -5.2 -6.3 +2.5 10.32 10.57 

Zutphen 8.72 -7.2 -3.5 +1.7 -35.6 -13.7 +3.9 -5.6 -4.8 +18.3 8.50 8.82 

Deventer 7.11 -9.9 -5.7 +9.7 -34.8 -15.8 +5.3 -4.4 -4.8 +27.4 7.03 7.33 

Olst 6.10 -10.2 -5.5 +7.7 -34.9 -16.0 +5.2 -4.4 -4.7 +27.1 5.99 6.28 

Katerveer 3.84 -10.5 -3.6 +3.9 -36.0 -15.5 +5.0 -4.2 -4.3 +44.4 3.87 4.17 

IJ
ss

el
 

Kampen 2.14 -9.5 -1.3 +18.7 -31.8 -14.0 +4.5 -3.8 -3.8 +5.0 2.00 2.26 

 

                                                      
13  Niet tijdens de piekafvoer, maar tijdens de werking van de Ooijpolder als overloopgebied. 
14  Niet tijdens de piekafvoer, maar tijdens de werking van de Pannerdense Waard als overloopgebied. 
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Hoogwatermodel 1995 met overstroming Ooijpolder 
Voor de situatie van 1995 is het begin van de werking van de overlaat/dijkdoorbraak opnieuw 
ingevoerd. In het hoogwatermodel van 1926 startte het kunstwerk nog voor de piekafvoer op 2 
januari 1926, bij een waterstand van 14.61 m +N.A.P. bij Hulhuizen. Omdat er nog geen sprake 
was van een regelbare drempel is voor 1995 bepaald wanneer deze waterstand werd bereikt: op 
29 januari 1995 om 6 uur. Met dit gegeven is de breshoogtetabel uit §4.5.2 aangepast tot: 
 

Tijd Breshoogte (m +N.A.P.) 
10 januari 1995 00:00 15 
29 januari 1995 06:00 15 
29 januari 1995 06:30 13 
29 januari 1995 08:00 13 
29 januari 1995 08:30 10.33 
10 februari 1926 00:00 10.33 

 
Ook de Ooijpolder is overwogen als noodoverloopgebied. Uiteindelijk is hier vanaf gezien omdat de 
effectiviteit niet opwoog tegen de maatschappelijke en economische belangen. De effectiviteit van 
Rijnstrangen was geschat op 24 cm waterstandverlaging [Ververs & Klein, 2004]. 
Omdat de Ooijpolder uit de situatie van 1926 al voor de piek is volgelopen, kan het effect beter 
vergeleken worden met dat van een RvR-retentiegebied. 
 
Hoogwatermodel 1995 met dijkdoorbraak Pannerdense Waard 
Voor de situatie van 1995 is het begin van de werking van de dijkdoorbraak opnieuw ingevoerd. In 
het hoogwatermodel van 1926 startte het kunstwerk pas na de piekafvoer op 5 januari 1926, bij 
een waterstand van 15.79 m +N.A.P. bij Millingen. In 1995 werd deze waterstand op 2 februari om 
1:30 uur bereikt. 
De Pannerdense Waard is niet overwogen als noodoverloopgebied. Ook omdat de dijkdoorbraak in 
1926 pas na de piek optrad, heeft de Pannerdense Waard in dit model geen grote invloed op de 
piekwaterstand. Wel is interessant om te zien hoeveel waterstandverlagendeffect het 
benedenstrooms heeft, omdat het strategisch gezien heel mooi bovenstrooms van zowel het 
Pannerdens Kanaal, de Nederrijn en de IJssel ligt.  

5.2 Modelresultaten 

De resultaten van de verschillende modelaanpassingen zijn samengevat in Tabel 5-1. Ter 
referentie zijn de in 1926 gemeten piekwaterstanden ook vergeleken met de piekwaterstanden in 
het hoogwatermodel van 1995. 

5.2.1 Hoogwatermodel 1995 met afvoer 1926 

Zie Bijlage X voor grafieken van de resultaten. Zonder de bovenstroomse onttrekking van de 
Spijkse Overlaat is de piekafvoer bij Lobith 11898 m3/s in dit model. Dat is lager dan de 
gedocumenteerde piekafvoer van 12280 m3/s uit 1926, maar is hoger dan de 11700 m3/s die 
volgens het hoogwatermodel van 1926 uit Rees komt aangevoerd. Blijkbaar heeft de vorm van het 
Niederrhein van 1995 een afvoergolfvervormend effect ten opzichte van die in 1926. Waarschijnlijk 
zorgt het door erosie verdiepte zomerbed voor een steilere, hogere afvoergolf. 
Een andere belangrijke les uit het hoogwater van 1926 is, dat de hoogste ooit vastgelegde 
piekafvoer bij Lobith hoogstwaarschijnlijk toch niet zo hoog was. De resultaten van dit onderzoek 
wijzen erop dat niet het hoogwater van 1926 maar dat van 1995 de hoogste piekafvoer heeft 
opgeleverd. Daardoor wordt de hoogste piekafvoer bij Lobith 200 m3/s minder. Dat lijkt niet veel, 
maar voor de MHW-statistiek is dat toch wel belangrijk om te weten: daarbij gaat het niet alleen om 
de grootte,  maar ook om de herhalingstijden [Parmet et al., 2001]. 
 
Doordat niet de in 1926 bepaalde piekafvoer van 12280 m3/s langs Lobith stroomde in het model, 
maar slechts 11898 m3/s, verschilt de piekwaterstand niet veel met die in 1995 (toen was de 
piekafvoer 12083 m3/s bij Lobith). Doordat de piekafvoer in het model lager is dan in 1995, zijn de 
piekwaterstanden ook lager in Tabel 5-1. 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep de waterstandverschillen 
tussen -10.5 cm en +5.9 cm tijdens de piek. De verschillen zijn niet groot per riviertak: -6 cm in 
Bovenrijn, -7,5 cm in Waal,  -5 cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en -2 tot -6 cm in IJssel. 
De positieve waarde van +5.9 cm is in Keulen, waar waarschijnlijk het model nog moest inregelen.  
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De afvoerverschillen liggen tussen -202 m3/s en +131 m3/s tijdens de piek. Ook hier geldt dat de 
positieve afwijking alleen in de Niederrhein optreedt. De piekafvoer is nagenoeg hetzelfde, alleen 
de vorm van de afvoergolf is anders dan in 1995. De waterstandverschillen zijn maar klein, dus het 
vormverschil tussen de golf van 1926 en 1995 heeft weinig effect. 
De afvoerverdelingen bij de Pannerdense Kop en de IJsselkop zijn gelijk gebleven, omdat er niks 
aan het Rijntakkenstelsel is veranderd. De grootste invloed van het verschil in afvoer is in de 
riviertakken met de hoogste afvoer: door de afvoerverdeling van de Pannerdense Kop en de 
IJsselkop is het verschil van groot naar klein: Bovenrijn, Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn-Lek 
en IJssel. 

5.2.2 Hoogwatermodel 1995 met winterbed 1926 

Zie Bijlage XI voor grafieken van de resultaten. Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 
zijn na deze ingreep de waterstandverschillen tijdens de piek: +8 cm in Bovenrijn en Waal,  +5,5 
cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en +3 tot +8 cm in IJssel. 
Opvallend is dat de 21 cm verhoging van de uiterwaarden van de Waal hetzelfde effect heeft als de 
7 cm uiterwaardverhoging van de Bovenrijn en IJssel. Hieruit is geconcludeerd dat net als bij de 
wijziging van het zomerbed de verhouding zomerbedbreedte-winterbedbreedte van invloed is. De 
Waal heeft relatief smalle uiterwaarden ten opzichte van de breedte van het zomerbed, terwijl de 
IJssel juist brede uiterwaarden heeft. Daardoor heeft een aanpassing van het winterbed langs de 
IJssel meer effect. 
 
De afvoerverschillen tussen liggen tussen de -224 m3/s en +237 m3/s. Door de grote verlaging van 
het winterbed langs de Waal, is de afvoerverdeling van de Pannerdense Kop licht veranderd, zodat 
er 0,3% meer water naar de Waal stroomt. Daar is dan ook het positieve verschil gemeten. In de 
overige Rijntakken is de afvoer lager of gelijk aan 1995. 

5.2.3 Hoogwatermodel 1995 met zomerbed en ruwheid 1926 

Zie Bijlage XII voor grafieken van de resultaten. Aanpassing van de hoogte en ruwheid van het 
zomerbed heeft een grote invloed op de waterstanden en afvoeren. Tijdens hoogwater is deze 
kleiner dan tijdens laagwater. 
 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep: 

• de waterstandverschillen tussen -91.2 cm en +177.7 cm: tijdens de piek ongeveer -70 cm 
in Bovenrijn, -50 cm in Waal,  -23 cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en tot -5 cm 
in IJssel 

• de afvoerverschillen tussen -686 m3/s en +300 m3/s 
 
Het zomerbed is bijna overal verhoogd en omdat de afvoer niet veranderd is, is er over het 
algemeen duidelijk een hogere waterstand. 
De Bovenrijn is steiler geworden, waardoor de stroomsnelheid toeneemt en de waterstand in de 
Bovenrijn lager is dan in het oorspronkelijke model van 1995. In de Waal is het zomerbed minder 
verhoogd dan in de andere Rijntakken, dus is het zomerbed dieper. Dit heeft een grotere afvoer en 
hogere waterstand tot gevolg. In het Pannerdens Kanaal is het zomerbed juist meer verhoogd, 
waardoor het ondieper is geworden. Er is dus een kleinere afvoer, maar doordat het zomerbed 
verhoogd is, is de waterstand wel hoger (ten opzichte van N.A.P.). In de IJssel is het zomerbed het 
minst veranderd en zijn de uiterwaarden heel breed. Daardoor heeft deze ingreep weinig effect op 
de waterstand en afvoer in de IJssel. 
De afvoerverdelingen bij de Pannerdense Kop en de IJsselkop zijn door deze ingreep licht 
veranderd. Zie Tabel 5-2 en Tabel 5-3. 

Tabel 5-2 Afvoerverdeling Pannerdense Kop 1995 met zomerbed en ruwheid 1926. 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   12116   
Waal 7749 64.1% 7979 65.9% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 4136 34.1% 
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Tabel 5-3 Afvoerverdeling IJsselkop 1995 met zomerbed en ruwheid 1926. 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Pannerdens Kanaal 4329   4137   
Nederrijn 2505 57.9% 2317 56.0% 
IJssel 1825 42.1% 1820 44.0% 
 
De autonome erosie van het zomerbed is een gratis wijziging, die een groot waterstandverlagend 
effect heeft bij zowel hoog- als laagwater. Wel is het effect kleiner bij hoogwater dan bij laagwater 
en ook kleiner naar mate de uiterwaarden breder zijn (zoals langs de IJssel). Toch is de 
piekwaterstand bij Lobith in dit model ruim 70 cm lager dan in 1995, terwijl er 5 dm verwacht werd.  

5.2.4 Hoogwatermodel 1995 met versmalling Candia 

Zie Bijlage XIII voor grafieken van de resultaten. De versmalling bij Candia heeft grote invloed op 
de afvoerverdeling bij de Pannerdense Kop tijdens hoogwater (zie Tabel 5-4). Richting het 
Pannerdens Kanaal is minder ruimte voor het water, dus stroomt er meer water richting de Waal. 
Daar zijn dan ook hogere waterstanden tot +44 cm. Er gaat minder water naar het Pannerdens 
Kanaal, dus daar zijn lagere waterstanden benedenstrooms, tot -50 cm. Ter plekke van de 
versmalling is tijdens hoogwater weliswaar minder water, maar ook minder ruimte. Dit heeft een 
hogere waterstand van +55 cm tot gevolg.  
 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep: 

• de waterstandverschillen tussen -59.5 cm en +54.7 cm 
• de afvoerverschillen tussen -675 m3/s en +649 m3/s  

 
De afvoerverdeling bij de IJsselkop is vrijwel gelijk gebleven (zie Tabel 5-5). 
 

Tabel 5-4 Afvoerverdeling Pannerdense Kop 1995 met versmalling Candia. 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   12084   
Waal 7749 64.1% 8369 69.3% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 3713 30.7% 

Tabel 5-5 Afvoerverdeling IJsselkop 1995 met versmalling Candia. 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Pannerdens Kanaal 4329   3712   
Nederrijn 2505 57.9% 2158 58.1% 
IJssel 1825 42.1% 1553 41.8% 
 
Van dit model is geleerd dat bij het uitvoeren van een winterbedverbreding goed nagedacht moet 
worden over de locatie. In de buurt van een splitsingspunt heeft een dijkverlegging meer effect 
benedenstrooms. Aan de ene kant kan een riviertak zo ontlast worden en aan de andere kant 
wordt de andere riviertak zwaarder belast. Kan dat benedenstrooms gelegen gebied het extra 
water wel aan? Zo niet, dan moeten er compenserende maatregelen genomen worden. 

5.2.5 Hoogwatermodel 1995 met Rijnstrangen 

Zie Bijlage XIV voor grafieken van de resultaten. De Spijkse Overlaat heeft geen invloed op 
afvoerverdelingen, maar heeft benedenstrooms wel een verlaagde afvoer en waterstand tot gevolg. 
 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep: 

• de waterstandverschillen tussen -35.5 cm en 0 cm 
• de afvoerverschillen tussen -880 m3/s en +92 m3/s 
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De onttrekking van water via de Spijkse Overlaat heeft een groot waterstand- en afvoerverlagend 
effect op alle benedenstroomse riviertakken. Als echter ook de terugstroming via de Oude Rijn 
wordt meegerekend, dan heeft het Rijnstrangengebied niet meer alleen verlagende effecten: er 
stroomt dan meer water het Pannerdens Kanaal in dan in 1995 (zie Tabel 5-6). 

Tabel 5-6 Effect Rijnstrangengebied op de waterstand met en zonder terugstroming. 

 Effect op waterstand 
 Onttrekking Onttrekking + terugstroming 
Bovenrijn -36 cm -22 cm tot - 30 cm 
Waal -30 tot -34 cm -20 cm tot - 23 cm 
Pannerdens Kanaal - Nederrijn - Lek -23 cm +3 cm tot + 8 cm 
IJssel -13 tot -16 cm +3 cm tot +5 cm 
 
De effectiviteit van Rijnstrangen was geschat op 26 cm waterstandverlaging bij Lobith [Ververs & 
Klein, 2004]. Als alleen naar de onttrekking in 1926 wordt gekeken, dan is die waarde zwaar 
onderschat. Echter met de terugstroming erbij is het een goede schatting geweest en heeft het 
kabinet op basis van goede getallen een afweging kunnen maken. 

5.2.6 Hoogwatermodel 1995 met Ooijpolder 

Zie Bijlage XV voor grafieken van de resultaten. De Ooijpolder is al volgelopen voordat de 
piekafvoer in de Waal passeert. Hierdoor heeft zorgt de Ooijpolder weliswaar voor een groot 
waterstand- en afvoerverlagend effect in de Waal en heeft het tijdelijk invloed op de 
afvoerverdeling van de Pannerdense Kop (zie Tabel 5-7), maar niet tijdens de piek. De 
piekwaterstand is nog niet eens 2 cm lager.  
 
De werking van de Ooijpolder lijkt zo meer op dat van een retentiegebied. Een heel groot 
retentiegebied met een groot effect. Om het waterstandverlagende effect optimaal te benutten, zou 
een regelbare overstorthoogte geadviseerd worden. Daarmee kan geregeld worden wanneer het 
gebied begint met water te onttrekken uit de rivier, zodat specifiek de top van de afvoergolf 
verlaagd kan worden. 
 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep: 

• de waterstandverschillen tussen -39.3 cm en +10.8 cm 
• de afvoerverschillen tussen -744 m3/s en +238 m3/s 

 
De tijdelijke verlaging van de afvoer is het grootst in de Waal, maar is zelfs zichtbaar in het 
Pannerdens Kanaal, de Bovenrijn-Lek en de IJssel. 

Tabel 5-7 Afvoerverdeling Pannerdense Kop 1995 met Ooijpolder. 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   10878   
Waal 7749 64.1% 7169 65.9% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 3703 34.1% 

5.2.7 Hoogwatermodel 1995 met dijkdoorbraak Pannerdense Waard 

Zie Bijlage XVI voor grafieken van de resultaten. De overstroming bij de Pannerdense Waard vindt 
plaats nadat de piekafvoer is bereikt. Daardoor heeft de overstroming wel tijdelijk invloed op de 
afvoerverdeling van de Pannerdense Kop (zie Tabel 5-7), maar niet tijdens de piek. 
Benedenstrooms heeft de overstroming een verlaagde afvoer en waterstand tot gevolg. 
 
Ten opzichte van het hoogwatermodel van 1995 liggen na deze ingreep: 

• de waterstandverschillen tussen -24.5 cm en +5.2 cm 
• de afvoerverschillen tussen -292 m3/s en +353 m3/s 

 
De tijdelijke verlaging van de afvoer is het grootst in het Pannerdens Kanaal, maar door de locatie 
bij de Pannerdense Kop is het effect zelfs zichtbaar in de Waal, de Bovenrijn-Lek en de IJssel. 
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Tabel 5-8 Afvoerverdeling Pannerdense Kop 1995 met Pannerdense Waard 

 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   11370   
Waal 7749 64.1% 6988 61.4% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 4388 38.6% 

5.3 Verklaring waterstandverschil 1926 en 1995 

Met inachtneming van de geschetste veranderingen in het riviersysteem zou het mogelijk moeten 
zijn de verschillen in waterstanden tussen beide hoogwaters te verklaren. Een beknopte 
verkenning voor de Bovenrijn bij Lobith voorafgaand aan dit onderzoek liep echter op een 
teleurstelling uit: 
 
“De zomerbedbodem is bij Lobith orde 1,5 m gedaald, waardoor volgens huidige 
modelberekeningen de waterstand tegenwoordig minstens 0,5 m lager zou zijn dan in 1926. Als er 
ook rekening gehouden wordt met het afvoerverschil tussen beide hoogwaters, dan zou de 
waterstand in 1995 volgens de modelberekeningen ongeveer 0,7 m lager moeten hebben gelegen 
dan die in 1926. Metingen wijzen echter op een verschil van 0,2 m in waterstand. Een oorzaak zou 
de Spijkse Overlaat (enkele kilometers bovenstrooms van Lobith) kunnen zijn, die was immers 
tijdens het hoogwater van 1926 in werking. Het afgeleide water kwam echter via het 
Rijnstrangengebied benedenstrooms van Lobith weer terug op het Pannerdensch Kanaal. Dit zal 
weer een opstuwend effect op de waterstand bij Lobith hebben gehad; de mate waarin laat zich op 
voorhand moeilijk inschatten.” 
 
In dit hoofdstuk is daarom nog eens gedetailleerd naar de individuele veranderingen en effecten 
gekeken. Het verschil van de waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 blijkt met het 
hoogwatermodel van 1926 redelijk te verklaren met de som van: 

• Waterstandverlagende effecten van de erosie van het zomerbed, de verbreding van het 
Pannerdens Kanaal bij Candia en de lagere afvoer  

• Waterstandverhogende effecten van de sedimentatie op het winterbed, de aanleg van 
sluizen in de Nederrijn en Lek, het sluiten van de Spijkse Overlaat en van de overlaat in de 
Waaldijk, het uitblijven van dijkdoorbraken bij de Pannerdense Waard en van de 
Erlecomse Dam, het uitblijven van een overstroming bij Wesel, geen terugstroom uit het 
Rijnstrangengebied via de Oude Rijn 

De som van de deeleffecten (één na laatste kolom van Tabel 5-1) komt niet helemaal overeen met 
het totaal effect van alle ingrepen samen (laatste kolom van Tabel 5-1). Dat komt doordat effecten 
elkaar soms zullen versterken of juist zullen afzwakken. 
 
In tegenstelling tot de literatuur is er geen significant afvoerverschil tussen 1995 en 1926 
gevonden. Daarom is het verschil in waterstand kleiner dan de beknopte studie voor de Bovenrijn 
bij Lobith verwachtte. De verhoging van het zomerbed en de versmalling bij Candia zorgen 
daarentegen allebei voor een hogere waterstand bij Lobith dan voorspeld. De overstromingen 
zorgen echter voor een aanzienlijke verlaging, waardoor de verschillen met 1995 kleiner zijn dan 
verwacht. 

5.4 Conclusies 

Uit dit hoofdstuk is geleerd dat de sluiting van de Spijkse Overlaat gecompenseerd is voor de 
Bovenrijn en Waal door het verbreden van het Pannerdens Kanaal bij Candia, met zelfs een extra 
verlaging van ongeveer 10 cm bij een afvoer als van 1995. Doordat bij hoogwater de 
afvoerverdeling van de Pannerdense Kop is veranderd stroomt tegenwoordig bij hoogwater extra 
water naar het Pannerdens Kanaal. Hierdoor treedt benedenstrooms van Candia een 
waterstandverhoging van 10 tot 15 cm op bij een afvoer als van 1995. 
 
De autonome erosie van het zomerbed is een gratis wijziging, die een groot waterstandverlagend 
effect heeft bij zowel hoog- als laagwater. Wel is het effect kleiner bij hoogwater dan bij laagwater 
en ook kleiner naar mate de uiterwaarden breder zijn (zoals langs de IJssel).  
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Het effect van uiterwaardafgravingen is juist groter bij brede uiterwaarden. De Waal heeft relatief 
smalle uiterwaarden ten opzichte van de breedte van het zomerbed, terwijl de IJssel juist brede 
uiterwaarden heeft. Daardoor heeft een aanpassing van het winterbed langs de IJssel meer effect. 
 
De overstromingen in 1926 van de Ooijpolder en van het Polderdistrict Pannerden, Herwen en 
Aerdt hadden voornamelijk een waterstandverlagend effect benedenstrooms van de overstroming. 
Uit het hoogwater van 1926 is echter gebleken is dat het erg belangrijk is om een overlaat te 
hebben met een regelbare overstorthoogte in plaats van een overlaat met een vaste drempel. De 
overlaat in de Waaldijk is in 1926 namelijk te vroeg gaan werken: de Ooijpolder was al volgelopen 
voordat de piekafvoer in de Waal passeerde. Hierdoor heeft de Ooijpolder weliswaar voor een 
groot waterstandverlagend effect gezorgd in de Waal, maar niet tijdens de piek. De piekwaterstand 
was nog niet eens 2 cm lager.  
Door de afvoerverdeling van de Pannerdense Kop en de IJsselkop heeft het verschil in afvoer de 
grootste invloed voor de riviertakken waar het meeste water heen stroomt. Van groot naar klein is 
dat Bovenrijn, Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn-Lek en IJssel. 
 
Het verschil van de waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 is te verklaren met de 
som van de waterstandverlagende en -verhogende effecten van de ingrepen en veranderingen in 
de tussenliggende periode. Van deze veranderingen hadden de sluiting van de Spijkse Overlaat, 
de verbreding van het Pannerdens Kanaal bij Candia en de erosie van het zomerbed de grootste 
invloed. 
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6. Discussie 
In dit hoofdstuk worden de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het model, de gebruikte data, 
de gemaakte aannames en de resultaten bediscussieerd.  

6.1 Nauwkeurigheid model  

SOBEK-RE kan de werkelijkheid benaderen, maar voorspellingen tot in de perfectie zijn niet 
mogelijk. SOBEK-RE kan de absolute waterstanden tot op 10 à 20 cm nauwkeurig voorspellen 
[Van der Veen et al., 2002]. Deze onnauwkeurigheid wordt deels veroorzaakt door 
modelaannames (1D stroming) en de werking van het model, maar ook voor een groot deel door 
de kwaliteit van de schematisatie.  
Na het vergelijken van de gemeten waterstanden uit 1926 met de modelwaterstanden van het 
hoogwatermodel 1926 is gebleken dat in het onderzoeksgebied de onnauwkeurigheid tijdens het 
hoogwater binnen de modelmarge van 20 cm is gebleven. Buiten het onderzoeksgebied en tijdens 
het laagwater zijn de afwijkingen soms hoger. Dat komt doordat er specifiek aannames zijn 
gemaakt voor de hoogwatersituatie en er een aantal veranderingen in het rivierstelsel niet zijn 
aangebracht, omdat deze geen invloed hebben op het onderzoeksgebied (maar wel invloed 
hebben buiten het onderzoeksgebied). 

6.2 Betrouwbaarheid data 

Voor dit onderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd om data uit 1926 te verzamelen, of 
om benodigde data af te leiden. De betrouwbaarheid van de belangrijkste bronnen wordt in deze 
paragraaf besproken. 

6.2.1 Waterstanden 1926 

De waterstanden die gebruikt zijn om het model te kalibreren zijn afkomstig uit de DONAR 
database van Rijkswaterstaat en uit het originele hoogwaterverslag van Rijkswaterstaat in 1926. 
De waterstanden van Nederlandse meetstations kwamen tussen deze 2 bronnen overeen. In 
Duitsland echter niet altijd. Die verschillen komen waarschijnlijk doordat in Duitsland met een ander 
nulpeil wordt gewerkt (N.N.) dan in Nederland (N.A.P.) en dat het niveau van dat nulpeil in de loop 
der jaren is gewijzigd. Omdat bij verschillende waardes niet bekend is welke de correcte is, kan het 
zijn dat er fouten in het Duitse deel zijn geïntroduceerd. 
De meetmethode om met het oog een peilstok af te lezen heeft een kleine onnauwkeurigheid, 
maar die is verwaarloosbaar vergeleken met de onnauwkeurigheid van SOBEK-RE, tenzij 
bijvoorbeeld een peilstok tijdens hoogwater verbogen is. Dit laatste is echter niet gerapporteerd. 
 
De locaties van de meeste meetstations zijn in 2005 afgelezen uit de DONAR-database. Bij het 
vergelijken van de modelwaterstanden en de gemeten waterstanden is geconstateerd15, dat er 
meetstations tussen 1926 en 1995 verplaatst moeten zijn. Bij navraag in het archief van de 
Rijkswaterstaat database DONAR werd dit bevestigd: 

• Het oude meetstation Pannerden is tijdens de Tweede Wereldoorlog in september 1944 
beschadigd en is na de oorlog bij rivier-km 867.5 geplaatst. Het oude meetstation stond in 
1926 nog bij rivier-km 871.805 (dus niet bovenstrooms van de dijkbreuk langs de 
Pannerdense Waard, maar juist benedenstrooms daarvan). 

• De waterstanden voor Nijmegen worden pas sinds september 1980 bij rivier-km 887 
(Nijmegen Haven) geregistreerd. Tot die tijd lag het meetstation bij de Hoge Waalkade: 
rivier-km 884.120. 

Na het wijzigen van deze locaties in het hoogwatermodel 1926, klopten de modelwaterstanden bij 
Pannerden en Nijmegen: de afwijking tussen gemeten en modelwaterstanden is nu van dezelfde 
orde als bij andere meetstations. 
 
In enkele gevallen was de locatie van meetstations in 1926 niet bekend. Voor deze meetstations is 
de locatie geschat en wanneer uit modelresultaten bleek dat er een structurele afwijking optrad, 
dan werd de locatie opgeschoven naar de meest waarschijnlijke meetlocatie (zie Bijlage VIII). 
                                                      
15 Door grote structurele afwijkingen van de modelwaterstand bij zowel hoog- als bij laagwater, terwijl andere 
meetstations boven- en benedenstrooms maar kleine afwijkingen hadden ten opzichte van de gemeten 
waterstanden uit 1926.  



 

Lessen uit het verleden 
 

 61 

6.2.2 Afvoer 1926 

De afvoer wordt bepaald aan de hand van een Qh-relatie, die specifiek voor een bepaalde locatie 
op een bepaald moment wordt gemaakt. Voor 1926 is van 3 meetstations de afvoer gevonden in 
de DONAR database: Keulen, Rees en Lobith. Het is echter niet bekend wanneer de gebruikte Qh-
relatie voor deze locaties bepaald zijn en of die wel golden tijdens het hoogwater van 1926. 
 
De vastgelegde piekafvoer bij Rees is 11700 m3/s en bij Lobith 12280 m3/s [DONAR]. Echter 
tussen Rees en Lobith was geen toestroom van water door bijvoorbeeld zijrivieren. Wel was er een 
grote wateronttrekking bij de Spijkse Overlaat de Rijnstrangen in. Daarom is het onwaarschijnlijk 
dat de bepaalde piekafvoer bij Lobith hoger is dan die bij Rees. 
Dit geeft te denken. Is de afvoer bij Rees te laag ingeschat? Dat lijkt onwaarschijnlijk, want met 
deze afvoer is de Niederrhein gekalibreerd en dit levert goede resultaten op in de Nederlandse 
Rijntakken. Is dan de afvoer bij Lobith overschat? Dat zou kunnen: terwijl er een lagere afvoer was 
doordat de Spijkse Overlaat net bovenstrooms van Lobith water had onttrokken aan de Bovenrijn, 
werd de waterstand bij Lobith opgestuwd door de terugstroom uit het Rijnstrangengebied via de 
Oude Rijn in het Pannerdens Kanaal. Met deze opgestuwde waterstanden kan met de Qh-relatie 
van Lobith een hogere afvoer bepaald zijn dan er daadwerkelijk was.  
 
Voor Rijkswaterstaat is het belangrijk om te weten wat de maximale afvoer was in 1926, omdat 
deze in grote mate de huidige maatgevende afvoer van 16000 m3/s bij Lobith bepaalt. Daarom 
wordt op basis van dit onderzoek een vervolgonderzoek aangeraden naar de precieze afvoer in 
1926.  
 
Na gericht zoeken in de literatuur zijn meer onderzoeken gevonden waarin wordt bevestigd dat de 
Qh-relatie van Lobith nader onderzoek behoeft. Volgens [Van Vuuren, 2004] zou een integrale 
herberekening van afvoeren moeten plaatsvinden voor Lobith, omdat de afvoerreeks voor dit 
meetstation aan de basis staat van tal van analyses met betrekking tot de hoogwaterproblematiek 
en internationale verdragen. Daarnaast wordt in het internationale project “Änderungen im 
Abflussregime des Rheins” [KHR, 2005] aangetoond dat de afvoerreeks voor Lobith inconsistenties 
vertoont wanneer deze vergeleken wordt met die van meetstations langs de Niederrhein. Volgens 
dat onderzoek zijn deze inconsistenties waarschijnlijk toe te schrijven aan een systematisch naijlen 
van QH-relaties in de tijd. 

6.2.3 Bodemligging zomerbed 1926 

Parafrase op [Van Vuuren, 2005-a]: 
De gebruikte bodemliggingen van de rivieren in 1926 zijn deels verkregen uit daadwerkelijke 
peilingen in 1926. Een ander deel is door extrapolatie in de tijd en/of ruimte verkregen. De 
nauwkeurigheid van de gebruikte bodempeilingen wordt voornamelijk door twee foutenbronnen 
bepaald: 

1) Fouten als gevolg van het interpoleren van gemeten waterstanden. Bij het omrekenen van 
een gepeilde waterdiepte naar een bodemligging ten opzichte van N.A.P. moet de lokale 
waterstand worden bepaald. Dit gebeurde in 1926 aan de hand van het lineair interpoleren 
tussen de waterstandmeetstations. Inmiddels is uit modelberekeningen gebleken dat op 
die manier fouten geïntroduceerd kunnen worden die kunnen oplopen tot enkele dm en die 
per lokatie systematisch zijn, maar over de lengte van de rivier gezien variabel. 

2) Fouten als gevolg van het peilen zelf. Bij de tot recent gebruikte singlebeam-meettechniek 
(echolood), kunnen grote systematische fouten optreden als gevolg van het onjuist meten 
van de bodem. Er kunnen bijvoorbeeld te veel toppen van bodemribbels gemeten worden 
ten opzichte van dalen. Afhankelijk van het bodemreliëf kunnen dit soort fouten oplopen tot 
40 cm. In 1926 werd nog gepeild met een peiltouw of -kabel. Dit is een touw met een loden 
gewicht aan de onderkant en op het touw aangebrachte markeringen. Deze techniek heeft 
geen last van de fouten die in de singlebeam-meettechniek optreden, maar heeft weer zijn 
eigen zwaktepunten, waardoor hij niet per definitie nauwkeuriger is.      

 

Er mag van uit worden gegaan dat in 1926 fouten van het eerste type overheersen. Afhankelijk van 
het riviergedeelte kunnen ze 1 à 2 dm zijn. Bij het extrapoleren van de waardes zullen eventuele 
fouten versterkt zijn, waardoor de geëxtrapoleerde waarden een fout zullen hebben van 1 tot 4 dm. 
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6.3 Aannames en resultaten 

In dit onderzoek zijn diverse aannames gemaakt. De belangrijkste worden in deze paragraaf 
bediscussieerd: 

• Wind. De windsnelheid en -richting zijn voor het hele model gelijk gesteld. Dit heeft 
misschien lokaal voor een te grote opstuwing gezorgd. Het effect tijdens de piek van de 
afvoergolf was echter maar 1 cm. Daarom mag worden aangenomen dat de ontstane fout 
verwaarloosbaar is. 

• Bochtafsnijdingen. De bochtafsnijdingen in de IJssel zijn niet ongedaan gemaakt. Uit de 
modelresultaten is gebleken dat de voortplanting van de hoogwatergolf inderdaad werd 
beïnvloed door de bochten, maar dat er geen meetbare invloed was op het 
onderzoeksgebied. 

• Ruwheid zomerbed. Alleen de hydraulische straal en daardoor de Chézy coëfficiënt van 
het zomerbed is aangepast, omdat de hoogteligging is aangepast. De ruwheid door 
korrelgrootte en vorm van de bedding zijn niet aangepast, omdat deze niet bekend zijn uit 
1926. Er mag echter aangenomen worden dat ze slechts lokaal zullen afwijken. 

• Winterbed. Er is aangenomen dat de ruwheid van de landbouwgronden in 1926 niet veel 
zullen verschillen met de landbouwgronden met iets meer natuur in 1995. Hoewel de 
modelwaterstanden gemiddeld iets hoger liggen dan de gemeten waterstanden in 1926, is 
er geen duidelijk groter verschil bij hoogwater- dan bij laagwatersituaties. Dit duidt erop dat 
het effect van andere winterbedruwheid door nieuwe natuur inderdaad verwaarloosbaar is, 
net als het effect van de lokale afgravingen en kleine dijkverleggingen. 

• Zijrivieren. Voor de Nederlandse laterale instroom is de verhouding van 1995 gebruikt, 
omdat de afvoeren uit 1926 niet bekend zijn. Hier kunnen fouten zijn ontstaan, maar de 
instroom was relatief klein, vergeleken met de rivierafvoer: 20 m3/s op 10.000 m3/s. 

• Grondwater. Er is aangenomen dat er geen interactie tussen het grondwater en het open 
water voor de Nederlandse Rijntakken ingevoerd hoeft te worden. Er is hiervoor inderdaad 
geen specifieke aanwijzing als een te snelle was of val van de waterstand te zien bij de 
Nederlandse meetstations. Wel moest bij Rees de te snelle val gecompenseerd worden 
tijdens de kalibratie. Misschien lag dit aan een niet goed werkende grondwaterinteractie 
langs de Niederrhein. Maar omdat er geen te snelle was is geconstateerd, is het 
waarschijnlijker dat het een stuk terugstroming zal zijn geweest van de overstroming bij 
Wesel. 

• Meetstations. De locatie van de meetstations viel niet altijd precies samen met een 
SOBEK-rekenpunt. Daarom zijn de modelwaterstanden van het dichtstbijzijnde rekenpunt 
gebruikt. Doordat elke 500 m een rekenpunt lag, kan de modellocatie tot 250 m afwijken 
van de meetlocatie in 1926. Hierdoor zijn fouten tot 8 cm geïntroduceerd bij het vergelijken 
van modelresultaten met gemeten waterstanden. Deze fout treedt niet op bij het 
vergelijken van waterstanden voor en na een ingreep, omdat dan dezelfde locaties worden 
vergeleken. 

 
Met deze aannames is de hoogwatersituatie van 1926 reproduceerbaar gebleken met een 
onnauwkeurigheidsmarge van 20 cm. De effecten van de ingrepen en veranderingen in het 
Rijntakkenstelsel zijn ook inzichtelijk gemaakt. Op basis van de in dit hoofdstuk besproken 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan worden gesteld, dat ondanks de grote onzekerheden in 
de verschillende invoerdata er toch een betrouwbaar en nauwkeurig eindresultaat is opgeleverd. 
Daardoor kunnen de conclusies over de effecten van verschillende veranderingen en ingrepen in 
het Rijntakkenstelsel en het effect van het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder als noodoverloop-
gebieden ook echt gebruikt worden in toekomstig Nederlands waterbeheer. 
 
 
 



 

Lessen uit het verleden 
 

 63 

7. Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek te lezen, waarin de 
onderzoeksvragen beantwoord worden en aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek 
naar aanleiding van dit onderzoek. 

7.1 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om te leren van de effecten van ingrepen en veranderingen in het 
Rijntakkenstelsel sinds 1926. Specifiek wordt gezocht naar een verklaring voor het verschil in 
opgetreden waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995. Ook moet van het hoogwater 
1926 geleerd kunnen worden wat het effect is van het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder als 
noodoverloopgebieden. 
 
Om daar iets over te kunnen zeggen is op basis van een gekalibreerd hoogwatermodel van 1995 in 
SOBEK-River/Estuary een hoogwatermodel gemaakt voor de situatie van 1926. Hierover is een 
onderzoeksvraag gesteld: 
 
I. Hoe nauwkeurig kunnen de hydraulische karakteristieken (waterstanden en afvoeren) van 

het hoogwater 1926 gereproduceerd worden in SOBEK-River/Estuary op basis van het 
hoogwatermodel van 1995? 

 
Lang niet alle benodigde data voor een SOBEK-RE model zijn bekend van de hoogwaterperiode 
van 1926, doordat in die tijd data minder makkelijk en minder frequent gemeten en opgeslagen kon 
worden. Daarom zijn er bij het invoeren veel aannames en schattingen gemaakt, waarbij telkens 
nieuwe onzekerheden zijn geïntroduceerd.  
Desondanks komen de modelwaterstanden en dimensies van de overstromingen in het 
onderzoeksgebied goed overeen met de gemeten waterstanden in 1926 en gevonden literatuur:  

• de meeste verschillen tussen de gemeten en gemodelleerde waterstanden liggen binnen 
de modelonnauwkeurigheid van 20 cm 

• de drie overstromingen starten, pieken en stoppen volgens de literatuur 
• vergeleken met studies naar de werking van inundatiegebieden in 1926 verschilt het 

geborgen volume in het model slechts 10% in Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt, 
2% in de Ooijpolder en 45% in Rijnstrangen  

 
De afvoer bij Lobith in het hoogwatermodel van 1926 komt qua vorm wel overeen met de 
gedocumenteerde afvoer in DONAR, maar de piekafvoer is in het model slechts 10359 m3/s in 
plaats van 12280 m3/s. Omdat de waterstanden wel kloppen en de gedocumenteerde 12280 m3/s 
overschat lijkt, is de afvoer bij Lobith niet gecorrigeerd in het model.  
Deze constatering kan wel gevolgen hebben voor het Nederlandse waterbeheer: als de afvoer bij 
Lobith in 1926 inderdaad lager was dan tot nu toe is aangenomen, dan zou de maatgevende 
afvoer van 16000 m3/s naar beneden bijgesteld moeten worden. 
 
Met behulp van het gekalibreerde hoogwatermodel van 1926 kan lering uit het verleden getrokken 
worden. Daarom luidt de volgende onderzoeksvraag: 
 
II. Wat zijn de effecten van de individuele ingrepen en veranderingen in het Rijntakkenstelsel 

sinds 1926 op de Rijnwaterstanden en afvoerverdeling van de splitsingspunten? 
 
De meest invloedrijke wijzigingen in het Rijntakkenstelsel sinds 1926 zijn: 

• de sluiting van de Spijkse Overlaat: tijdens de piek ongeveer +30 cm tot + 22 cm in 
Bovenrijn en Waal,  0 cm tot - 28 cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en -17 cm in 
IJssel 

• de verbreding van het Pannerdens Kanaal bij Candia: tijdens de piek ongeveer -35 cm in 
Bovenrijn en Waal,  -53 cm ter hoogte van Candia, maar +45 cm benedenstrooms in 
Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en +20 cm tot +30 cm in IJssel 

• de erosie van het zomerbed: tijdens de piek ongeveer -70 cm in Bovenrijn, -50 cm in Waal,  
-23 cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en tot -5 cm in IJssel 
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Hiervan is geleerd dat de sluiting van de Spijkse Overlaat gecompenseerd is voor de Bovenrijn en 
Waal door het verbreden van het Pannerdens Kanaal bij Candia, met zelfs een extra verlaging van 
ongeveer 10 cm bij een afvoer als van 1995. Doordat bij hoogwater de afvoerverdeling van de 
Pannerdense Kop is veranderd stroomt tegenwoordig bij hoogwater extra water naar het 
Pannerdens Kanaal. Hierdoor treedt benedenstrooms van Candia een waterstandverhoging van 10 
tot 15 cm op bij een afvoer als van 1995. 
 
De autonome erosie van het zomerbed is een gratis wijziging, die een groot waterstandverlagend 
effect heeft bij zowel hoog- als laagwater. Wel is het effect kleiner bij hoogwater dan bij laagwater 
en ook kleiner naarmate de uiterwaarden breder zijn (zoals langs de IJssel).  
 
De overstromingen in 1926 van de Ooijpolder en van het Polderdistrict Pannerden, Herwen en 
Aerdt hadden voornamelijk een waterstandverlagend effect benedenstrooms van de overstroming: 

• Ooijpolder: -30 cm tot -40 cm benedenstrooms, gemiddeld -7 cm in de overige Rijntakken 
• Polderdistrict Pannerden, Herwen en Aerdt: -25 cm bij Pannerden tot ook gemiddeld 7 cm 

in de overige Rijntakken 
 
Het waterstandverlagende effect van deze overstromingen is duidelijk. Wat echter uit het 
hoogwater van 1926 is gebleken is dat het erg belangrijk is om een overlaat te hebben met een 
regelbare overstorthoogte in plaats van een overlaat met een vaste drempel. De overlaat in de 
Waaldijk is in 1926 namelijk te vroeg gaan werken: de Ooijpolder was al volgelopen voordat de 
piekafvoer in de Waal passeerde. Hierdoor heeft de Ooijpolder weliswaar voor een groot 
waterstandverlagend effect gezorgd in de Waal, maar niet tijdens de piek. De piekwaterstand was 
nog niet eens 2 cm lager.  
 
De overige wijzigingen in het Rijntakkenstelsel hebben maar een klein effect vergeleken met de 
eerder genoemde ingrepen: 

• het wijzigen van de afvoergolf van 1926 naar die van 1995: tijdens de piek +6 cm in 
Bovenrijn, +7,5 cm in Waal,  +5 cm in Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en +2 tot +6 
cm in IJssel 

• de sedimentatie in het winterbed: tijdens de piek +8 cm in Bovenrijn en Waal,  +5,5 cm in 
Pannerdens Kanaal, Nederrijn en Lek en +3 tot +8 cm in IJssel 

• het aanleggen van sluizen in de Nederrijn en Lek: tijdens de piek +0,1 cm bij Lobith tot 
+0,8 cm bij Arnhem 

• de zware storm in 1926: +1 cm in de Rijntakken tijdens de piek 
 
Hiervan is afgeleid dat door de afvoerverdeling van de Pannerdense Kop en de IJsselkop het 
verschil in afvoer de grootste invloed heeft voor de riviertakken waar het meeste water heen 
stroomt. Van groot naar klein is dat Bovenrijn, Waal, Pannerdens Kanaal, Nederrijn-Lek en IJssel. 
 
Opvallend is dat de 21 cm verhoging van de uiterwaarden van de Waal hetzelfde effect heeft als de 
7 cm uiterwaardverhoging van de Bovenrijn en IJssel. Hieruit is geconcludeerd dat net als bij de 
wijziging van het zomerbed de verhouding zomerbedbreedte-winterbedbreedte van invloed is. De 
Waal heeft relatief smalle uiterwaarden ten opzichte van de breedte van het zomerbed, terwijl de 
IJssel juist brede uiterwaarden heeft. Daardoor heeft een aanpassing van het winterbed langs de 
IJssel meer effect. 
 
Tot slot is met het hoogwatermodel van 1926 duidelijk geworden, dat de sluizencomplexen geen 
meetbare opstuwing zullen hebben tijdens hoogwater zolang de deuren geopend zijn. 
 
Het softwarepakket SOBEK-RE wordt veel gebruikt in het Nederlandse waterbeheer om de 
effecten van ingrepen in het rivierstelsel te voorspellen. Om te laten zien dat met dit pakket ook 
daadwerkelijk opgetreden effecten af te leiden zijn, is de volgende onderzoeksvraag gesteld: 
 
III. Hoe kan op basis van het hoogwatermodel van 1926 in SOBEK-RE het verschil in 

waterstand tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 verklaard worden? 
 
Voorafgaand aan dit onderzoek is met een beknopte verkenning voor de Bovenrijn bij Lobith geen 
bevredigende verklaring voor de waterstandverschillen tussen 1926 en 1995 gevonden. De 
voornaamste reden hiervoor is het uitgangspunt dat in 1926 de piekafvoer 12280 m3/s was bij 
Lobith. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze afvoer waarschijnlijk een stuk lager is geweest. 
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In dit onderzoek is het hoogwatermodel van 1995 als basismodel in SOBEK-RE gebruikt. Er zijn 
alleen wijzigingen aangebracht om veranderingen en ingrepen in het Rijnstelsel tussen 1926 en 
1995 weer ongedaan te maken. Omdat de waterstanden van het eindresultaat representatief zijn 
voor de waterstanden tijdens het hoogwater van 1926, is aangetoond dat het softwarepakket 
SOBEK-RE daadwerkelijk bruikbaar is om effecten van ingrepen in het rivierstelsel in te schatten.  
 
Het verschil van de waterstanden tijdens de hoogwaters van 1926 en 1995 is daarmee verklaard 
doordat het de som is van: 

• waterstandverlagende effecten van de erosie van het zomerbed, de verbreding van het 
Pannerdens Kanaal bij Candia en de lagere afvoer  

• waterstandverhogende effecten van de sedimentatie op het winterbed, de aanleg van 
sluizen in de Nederrijn en Lek, het sluiten van de Spijkse Overlaat en van de overlaat in de 
Waaldijk, het uitblijven van dijkdoorbraken bij de Pannerdense Waard en van de 
Erlecomse Dam, het uitblijven van een overstroming bij Wesel, geen terugstroom uit het 
Rijnstrangengebied via de Oude Rijn 

7.2 Aanbevelingen 

Het hoogwater van 1926 vormt naast het hoogwater van 1995 een belangrijke gebeurtenis in het 
Nederlandse waterbeheer op de Rijn. Beide hoogwaters bepalen in grote mate de huidige 
maatgevende afvoer van 16000 m³/s bij Lobith. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd 
worden, dat de piekafvoer van de Bovenrijn in 1926 slechts 11700 m3/s was bij de grensovergang 
(bij Lobith zelfs lager, omdat daar inmiddels door de Spijkse Overlaat water onttrokken was richting 
het Rijnstrangengebied). Dan zou het hoogwater 1926 naar de 2e plaats zakken in de top 10 van 
gemeten piekafvoeren van de Bovenrijn en het hoogwater 1995 naar de 1e plaats stijgen. De 
maximaal gemeten piekafvoer ooit bij Lobith wordt dan 11885 m3/s, in plaats van 12280 m3/s. Dat 
zou een (licht) verlagend effect hebben voor de maatgevende afvoer in het Nederlandse 
waterbeleid. 

 
Daarom wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek voor de Rijn de piekafvoer te bepalen 

ter hoogte van de Duits-Nederlandse grens tijdens het hoogwater van 1926. 
 
Uit de resultaten van het hoogwatermodel van 1926 blijkt duidelijk, dat de bochtafsnijdingen in de 
IJssel grote invloed hebben op de voortplanting van de hoogwatergolf en op de waterstanden 
benedenstrooms. Om te achterhalen of het geconstateerde verschil met de gemeten waterstanden 
geheel valt toe te schrijven aan de bochtafsnijdingen, zouden de bochtafsnijdingen ook ongedaan 
gemaakt moeten worden in het model. Want misschien spelen de overstromingen van het IJsseldal 
en Reuvensweerd toch ook wel een grote rol voor de waterstanden in de IJssel. Daarnaast zou de 
nalevering van water vanaf de Spijkse Overlaat via de Wildt en de Oude IJssel de afvoergolf ook 
kunnen vervormen. 
 

Daarom wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek in het hoogwatermodel van 1926 
de bochtafsnijdingen van de IJssel ongedaan te maken. 

 
In het huidige model is aangenomen dat de verschillen tussen 1926 en 1995 voor de parameter 
bodemgebruik uiterwaarden geen wezenlijke waterstandverschillen oplevert. Om te bewijzen dat 
de nieuwe natuur en lokale zandwinningen in uiterwaarden inderdaad verwaarloosbaar zijn, zou 
een gevoeligheidstest uitgevoerd kunnen worden voor deze parameter. 
 
Daarom wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek de gevoeligheid van het hoogwatermodel 

van 1926 te testen voor de parameter bodemgebruik uiterwaarden. 
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Bijlage I Hydraulische modellen 
In Nederland zijn verschillende hydraulische modellen ontwikkeld om het gedrag van rivieren binnen- en buitendijks te voorspellen. Bij Rijkswaterstaat worden 
voornamelijk de modellen SOBEK-RE, WAQUA, SOBEK Rural en Delft FLS gebruikt voor de grote rivieren. Als aanvulling op de beschrijving per model in 
§2.1 wordt in deze bijlage per model extra toelichting gegeven.  
 

Model Binnendijks 
/ buitendijks 

Stationair
16

 / 
dynamisch

17
 

Invoerdata Ruimtelijk detail Tijdsintensiviteit Type vraagstukken 

SOBEK-RE 
(1D) 

buitendijks beide Afvoerreeks 
bovenrand 

Tijdsafhankelijk debiet Q(t), per 
SOBEK-tak van ongeveer 40 km. 

Nieuwe invoer m.b.v. 
Baseline kost veel 
tijd 

Hydraulische effecten van 
maatregelen 

   Ruwheden Per SOBEK-tak van ongeveer 40 
km de ruwheid van het zomerbed, 
de oever en van het winterbed. 
Afhankelijk van debiet (als functie 
of als trap). 

Morfologische voorspellingen 
op de lange termijn n.a.v. een 
inrichtingsmaatregel of 
(tijdsafhankelijke) 
sedimenttoevoegingen 

   Qh-relatie 
benedenrand 

Per SOBEK-tak van ongeveer 40 
km. 

Bepalen van een stuwregime 

   Initiële condities Beginwaterstand en -afvoer. Navigatie mogelijkheden 
   Digitaal 

terreinmodel18 
Per dwarsprofiel elke 500 m. 

Aanpassen 
beschikbare SOBEK 
Rijntakkenmodel 
m.b.v. BOS gaat 
snel. De meeste tijd 
gaat dan zitten in het 
verzamelen van 
gegevens en het 
bepalen van welk 
detailniveau 

Overgang van zoet naar zout 
water in estuaria 

   Constructies19 Waar nodig  Watervervuilingstudies 
   Laterale 

toestroming20 
Tijdsafhankelijke puntlozing Q(t) 
Locaties (km-raai of x,y coördinaat) 

 Zandwinningen, sediment en 
morfologische studies 

   Drempels Waar nodig. Hoogte een breedte 
varieerbaar in tijd. 

 Bescherming tegen 
overstromingen 

   (Morfologie) Optioneel  Bepalen van risico op een 
overstroming 

   (Wind) Optioneel   
   (Grondwater) Optioneel   

                                                      
16 Vaste afvoer in de tijd. 
17 Variabele afvoer in de tijd, zoals een afvoergolf. 
18 Gemiddeld dwarsprofiel met zomerbed-, oever- en winterbeddimensie (breedte en hoogteligging). Zowel werkelijke als stroomvoerende dimensies. 
19 Stuwen en retentiegebieden. 
20 Instroom zijriviertjes als puntlozing. 
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Model Binnendijks 
/ buitendijks 

Stationair
16

 / 
dynamisch

17
 

Invoerdata Ruimtelijk detail Tijdsintensiviteit Type vraagstukken 

SOBEK Rural  
(1D/2D) 

beide beide Zie invoerdata  
SOBEK-RE (1D) 

 Afvoervoorspelling en 
overstromingsbescherming 

   Bodemhoogte21 Per grid, bijvoorbeeld 50x50 m. 

Relatief makkelijk,  
doordat invoer data 
via GIS kan Overstromingsimulaties 

   Ruwheid22 Per grid, zelfde grootte als van  
bodemhoogte 

 Effect inlaat op overstroming 
en op waterstand van de rivier 

      Aanleg, herstel en 
modernisering van irrigatie 

      Lange termijn en real-time 
bediening van verschillende 
waterreservoirs 

      Real-time controle en 
automatisering van 
watergangstelsels 

Delft FLS binnendijks 
(binnenkort 
ook 
buitendijks23) 

beide24 Topografie:  
- Hoogtegegevens 
- Ligging 
- Begrenzing 

Grid van 25x25 m tot 200x200 m25: 
Zomerbed 
Winterbed 
Binnendijkse gebieden 
Dijken 
Hooggelegen lijnelementen BID 
Hooggelegen lijnelementen BUD 

 

   Landgebruik (voor 
bepaling van 
bodemruwheden) 

Per grid van 100x100 m: 
Winterbed 
Binnendijkse gebieden 

 

Overstromingssimulaties ten 
behoeve van: 
- Evacuatieplannen 
- Risico analyses 
- Landschaps- en stedelijke 

inrichting 
- Schade schattingen 
- Verzekeringsaspecten 
- Ecologische ontwikkeling 
- Ontwerpen van 

waterverdedigingswerken 
   Afvoerreeks 

bovenrand model 
Tijdsafhankelijk debiet Q(t)  Erosie en sedimentatie 

                                                      
21 In Nederland is de bodemhoogte bekend per grid van 5x5 m. 
22 Ruwheid (bijvoorbeeld k-waarde) wordt afgeleid van het landgebruik. Bebouwde kom wordt als “leeg gebied” gezien met een hele hoge k-waarde (~5 m). 
23 Buitendijks in Delft FLS is  
24 Ook overgangen van sub-kritische stroming naar super-kritische stroming en visa versa. 
25 Aangeleverd in GIS-formaat of handmatig ingevoerd. 
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Model Binnendijks 
/ buitendijks 

Stationair
16

 / 
dynamisch

17
 

Invoerdata Ruimtelijk detail Tijdsintensiviteit Type vraagstukken 

Delft FLS 
(vervolg) 

  Qh-relatie 
benedenrand model 

  Voor noodscenario’s van 
overstromingen:  
- Tijd dat een weg 

beschikbaar is voor 
evacuatie 

- Voortplanting inundatie 
- Waterdiepte (ontwikkeling 

en maximaal) 
- Duur van overstroming 

   Laterale debieten Tijdsafhankelijke puntlozing Q(t) 
Locaties (km-raai of x,y coördinaat) 

  

WAQUA buitendijks beide26 Benedenwaterstand Per sectie van 30-40 km: 
Langsverhang: 1 getal 
Dwarsverhang: enkele cm’s 
verschil 

Zeer tijdsintensief 
door het grote detail 

Planstudies27 

   Bodemhoogte Uiterwaard: per grid van 50x50 m 
Zomerbed: per grid van 20x20 m 

 WBR-aanvragen28 

   Ruwheid (u en v richting) 
Uiterwaard: per grid van 50x50 m 
Zomerbed: per grid van 20x20 m 

  

   Overlaten (u en v richting) 
Uiterwaard: per grid van 50x50 m 
Zomerbed: per grid van 20x20 m 

  

   Afvoer m3/s (m,n stelsel)   
   Dempingsfactor Standaard waarde   
   Viscositeit Standaard waarde   
   (Wind) Standaard waarde   

 
 

                                                      
26 Stationair in WAQUA: Vaste afvoer bovenrand en vaste waterstand benedenrand. Dynamisch in WAQUA:Qh-relatietabel invoeren. Het nieuwe Rijntakkenmodel in WAQUA stoppen. 
27 Voor nieuwe inrichtingsvarianten uiterwaarden hydraulische effecten bepalen. 
28 Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken. Dienstkring vraagt rekenkundig advies over een aanvraag voor bijvoorbeeld een toegangsweg, een steenfabriek, een camping, of een bos in buitendijks 
gebied (uiterwaard). Hierop moet binnen 3 dagen een antwoord gegeven worden. 
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Bijlage II Gebeurtenissen tijdens het 
hoogwater 1926 
In het officiële Hoogwaterverslag van Rijkswaterstaat uit 1926 [Departement van Waterstaat, 1926] 
wordt bericht over de gebeurtenissen in Nederland. Er staan veel dijkstoestanden en gevallen van 
dijkdoorbraken beschreven. Hieruit is een selectie gemaakt van gebeurtenissen, die voor het 
modelleren van het hoogwater van 1926 in dit onderzoek van belang kunnen zijn: 
 
Donkergrijs gearceerd zijn de veranderingen die meegenomen zijn in dit onderzoek. Lichtgrijs 
gearceerd zijn de veranderingen die wel besproken, maar niet geïmplementeerd zijn. De overige 
veranderingen zijn niet in het hoogwatermodel van 1995 terugveranderd, omdat de invloed op het 
onderzoeksgebied minimaal was of de omschrijving niet gespecificeerd genoeg. 
 
De schipbrug te Vianen was weggenomen van 3 tot 10 januari. 
 
31 december 1925: 
• Het schutpeil van de Oude Merwedesluis te Gorinchem werd bereikt (3.41 m +N.A.P.); de 

stormdeuren werden gesloten. 
• De vrij hoog bekade buitenpolder de ’s-Gravenwaard aan de rechteroever van het Bijlandsch 

Kanaal liep in. 
 
1 januari 1926: 
• de vrij hoog bekade buitenpolder de Pannerdensche Waard liep in. 
 
2 januari 1926: 
• De buitenpolder Circul van den Ooy overstroomde door werking van de overlaat in de Waaldijk. 
• Op dezelfde avond bezweek de Erlecomse dam even boven de sluis bij Oortjeshekken. Het 

met kracht instromende Waalwater spoelde niet alleen de Erlecomse dam over ene lengte van 
70 m weg, maar sloeg een nagenoeg bolsegmentvormig gat in de bodem met een middellijn 
van ongeveer 70 m en een diepte van nagenoeg 14 m beneden het maaiveld.  

• De buitenpolder De Honderd Morgen aan de linkeroever van het Pannerdensch Kanaal liep in. 
 
3 januari 1926: 
• In de nacht van 3 op 4 januari bezweek de bekisting op de overlaat van de Querdam en begon 

deze over te lopen, waardoor gevaar voor bezwijking van die dijk ontstond, wat van Duitse 
zijde op krachtige wijze beteugeld werd. 

• Door het overlopen van de dijk langs het Broekhuizerwater en de kade langs de Didamse 
Wetering werd de polder Angerlo gedeeltelijk overstroomd. 

• De dijk van de Voorster Kleipolder begon over te storten, waardoor deze polder en de Over-
Marsch tegenover Zutphen overstroomden. 

• De Rijksweg Zutphen-Gorssel-Deventer begon ’s morgens bij Zutphen over te lopen bij een 
IJsselstand van 8.32 m +N.A.P. Overstroomd werden de wegvakken km 30.107-31.256 met 
een grootste diepte van 50 cm, km 37.612-38.745 met een grootste diepte van 25 cm en km 
40.700-Deventer met een grootste diepte van 95 cm. De weg was weer geheel droog op 12 
januari, het laatst bij km-paal 41.900. 

• De dijk van de Nijenbeeker en Wilpsche Kleipolder liep over. 
 
4 januari 1926: 
• De kaden van de Steenenkamer en Hoven tegenover Deventer bezweken, waardoor deze 

stadswijken geheel werden overstroomd. 
 
5 januari 1926: 
• ’s Morgens waarschijnlijk tussen 5.00 en 5.30 uur bezweek de Oude Rijndijk. In den namiddag 

was het gehele polderdistrict Herwen, Aerdt en Pannerden tot een gelijke hoogte van het 
buitenwater van 14.41 m +N.A.P. volgelopen, of tot ongeveer 3 m boven het maaiveld in de 
polder. Het dijkgat had een lengte van ongeveer 70 m en een diepte van bijna 11 m onder het 
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maaiveld. Daar de polder op natuurlijke wijze op de rivier afwatert, kon het water met het vallen 
van de rivier afstromen en op 20 januari was het gehele polderdistrict watervrij. 

• De buitenpolders te Heerewaarden liepen in. 
• De Brummensche bandijk aan de linkeroever van de IJssel brak door bij Reuvensweerd. De 

dijk is over een lengte van 70 m geheel weggespoeld en in de zandbodem is een schelpvormig 
gat gestroomd, met een oppervlakte van 1 ha en bijna 2 m diep. 

• Na de doorbraak van de Brummense bandijk en de inundatie van de Voorsterkleipolder was de 
Rijksweg Brummen-Voorst waterkering geworden. Daarom werd in de berm een lichte kade 
aangebracht over 200 m lengte bij km 23.6, over 120 m lengte bij km 25.3 en doorlopend van 
Zutphen tot nabij het station Voorst. 

• In de nacht van 4 op 5 januari brak de kade aan de linkerzijde van de voorhaven, zodat de 
Bergweide begon in te lopen. In dezelfde nacht brak ook de opgeworpen kade op de berm van 
de Rijksweg Zutphen-Deventer bij de Koerhuisbeek en de kade aan de linkerzijde van het 
bovenhoofd van de Pothoofdsluis. Ten gevolge van deze doorbraken werden de Bergweide, 
het Knutteldorp en het lage gedeelte van het Hoornwerk overstroomd en een deel van de 
Rijksweg Deventer-Goor langs de Snippelingsdijk tussen km 1.200 en 2.100, ter hoogte van 25 
cm. 

 
6 januari 1926: 
• In de nacht van 5 op 6 januari brak bij een waterstand van 3.56 m +N.A.P. te Dalfsen de 

Noorder Vechtdijk onmiddellijk ten oosten van Dalfsen door, waardoor het waterschap Noorder 
Vechtdijken onder water werd gezet. Het gat was ongeveer 20 m wijd en ontstond bij een 
woning, die later gedeeltelijk in de doorbraak viel. 

 
8 januari 1926: 
• De linker IJsseldijk, op ongeveer 350 m boven het dorp Zalk, bezweek bij een waterstand van 

4.17 m +N.A.P. aan de peilschaal te Katerveer, welke 0.11 m hoger was dan de hoogste 
bekende rivierstand. Het overstroomde gebied is het ongeveer driehoekig terrein begrensd 
door de IJsseldijk van het Katerveer naar zee, de Zuiderzeebedijking van Ketelmond tot Elburg 
en de Rijksweg Elburg-Katerveer. 

 
Waarschijnlijk is er naast het bovenstaande een overstroming geweest bij het Duitse Wesel, 
waarna het overtollige water door het dal van de Oude IJssel Nederland binnenstroomde [Van der 
Veen, m.m. 2005]. Op de overstromingskaart uit het Hoogwaterverslag van Rijkswaterstaat 
[Departement van Waterstaat, 1926] is inderdaad duidelijk te zien, dat er een groot gebied langs de 
Oude IJssel is geïnundeerd (Gendringen, Ulft, Doetinchem). 
Deze overstromingskaart is ook weergegeven op de titelpagina van dit verslag. De overstroming 
langs de Oude IJssel is ook te zien in Bijlage IX. 
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Bijlage III Wat gedaan is om erger te 
voorkomen 
In het officiële hoogwaterverslag uit 1926 [Departement van Waterstaat, 1926] staan de activiteiten 
opgesomd, die zijn uitgevoerd om te voorkomen dat er meer en ergere overstromingen konden 
plaatsvinden: 
 
23 december 1925: 
• De schotbalken in de Dalempoort te Gorinchem werden ingelaten en daarna, naar gelang van 

gebleken noodzakelijkheid verhoogd tot 5.57 m +N.A.P. 
 
31 december 1925: 
• De stormdeuren van de Oude Merwedesluis te Gorinchem werden gesloten, omdat het 

schutpeil werd bereikt (3.41 m +N.A.P.). 
 

 
 
1 januari 1926: 
• De schotbalkkering aan het westelijk einde van de overstortkade in de Oude Rijnmond werd 

geplaatst. 
• Op ongeveer 50 m boven dijkpaal 12 van de Pannerdense dijk werd kwel geconstateerd. 

Binnen de in 1921 aangebrachte binnendijksberm was een wellengroep ontstaan, waarvan één 
wel op ongeveer 15 m uit de binnenteen vrij veel water gaf en enig zand meevoerde. Door het 
maken van een kisting ter hoogte van 2 planken met kleivulling werd deze wel bedwongen. 

 

 
 
• Door hevige golfslag werd het buitenbeloop van de Landsdijk naar de Nicolaaswaardse dam, 

de hoofddam tussen Nederrijn en Waal, beschadigd. De afgeslagen vakken werden afgedekt 
met beslag van riet en rijshout met ijzerdraadspanningen. 

• Schotbalkkeringen werden aangebracht in de militaire inundatiesluis aan de Grebbe, de 
militaire inundatiesluit te Wijk bij Duurstede, de duikersluis aldaar, een militaire inundatiesluis 
bij het fort Honswijk, de Rijkshulpschutsluis in Vreeswijk en de gemeenteschutsluis aldaar en in 
de duikersluis aan het Klaphek. 

 
2 januari 1926: 
 

 
 
• Het met kracht instromende Waalwater spoelde niet alleen de Erlecomse dam over ene lengte 

van 70 m weg, maar sloeg een nagenoeg bolsegmentvormig gat in de bodem met een 
middellijn van ongeveer 70 m en een diepte van nagenoeg 14 m beneden het maaiveld. Het 
gat werd later met zand volgeperst en de nieuwe dijk ter plaatse van de oude herlegd. Die 
nieuwe dijk werd eveneens met gezogen zand opgewerkt. Het buitenbeloop en de kruin 
werden voorzien van een kleibekleding van 1 m dik, het binnenbeloop van een 0,60 m dikke 
kleibekleding. Vóór de teen van het buitenbeloop is in de zandmassa een behoorlijke kleikist 
aangebracht en ook het volgeperste gat is van een kleibekleding voorzien. 

• De in de zomer 1925 herstelde binnenberm van de linker Waalbandijk bij de Moespotse Waai 
bij Beuningen schoof weer gedeeltelijk in de kolk af, vermoedelijk ten gevolge van sterke kwel 
door de dijk. Na opkisting van de kwelkade rondom de kolk verhoogde de waterstand in die 
kolk, zodat een tegendruk ontstond en de afschuiving tot stilstand kwam. 

De buitenpolder Circul van den Ooy overstroomde door werking van de overlaat in de Waaldijk 
en op dezelfde avond bezweek de Erlecomse dam even boven de sluis bij Oortjeshekken. 

De vrij hoog bekade buitenpolder de Pannerdense Waard liep in. 

De vrij hoog bekade buitenpolder de ’s-Gravenwaard aan de rechteroever van het 
Bylandskanaal liep in. 
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• Binnen de linker Waaldijk, ongeveer 1000 m bovenstrooms van de spoorbrug te Zaltbommel, 
vertoonden zich verscheidene wellen, waarvan een tweetal blauw klapzand opbracht. Deze 
werden beteugeld door ruime bestorting van zakken grind en losse grind en door een half 
cirkelvormige omkisting met een straal van ongeveer 30 m, van 90 cm hoog, de uiteinden 
aansluitend tegen het dijksbeloop. In deze bekisting werd een tweetal overlaten met 
stortbedden gemaakt, waarover het opgewelde water in de polder kon afvloeien. 

• Het schutpeil aan de Grote Sluis te Gorinchem werd bereikt (4.20 m +N.A.P.), dus werden in 
de Waterpoort de schotbalken ingelaten. 

• De deuren van de Acquoijsche duikersluis sloten niet. Daarom werd de ruimte tussen de 
schotbalkrijen met zand aangevuld. 

• Langs de bovenkruinlijn van de binnenberm van de linker Rijndijk bij hm-paal 213 onder Driel 
werd een kleine zich gaandeweg verwijdende scheur geconstateerd. Onmiddellijk werden 
zakken zand tegen het bermbeloop aangebracht en werd de kwelkade rondom het wiel 
opgekist, opdat het kwelwater zoveel mogelijk tegendruk zou kunnen geven. Echter al de 
volgende dag begon een deel van het beloop in het achter dat dijkvak gelegen wiel af te 
zakken. Op 4 januari was het afgescheurde gedeelte weggeschoven over een lengte van 
ongeveer 20 m en ter breedte van ongeveer 2.50 m, zodat een bijna loodrechte wand ontstond 
tot een diepte van ongeveer 4 m. Na de afschuiving werd het storten van zakken zand, grind 
en steenslag krachtig voortgezet totdat het beloop tot op de bodem van het 7 m diepe wiel een 
helling van ongeveer 2 op 1 had verkregen. 

• Aan de teen van de linker Rijndijk van de Betuwe, bij het dijkshuis onder Maurik, werden enige 
wellen en opzetting van de grondslag geconstateerd. Rondom deze zwakke plek werd een 
dam van zakken zand gelegd, waarbinnen het water kon opkomen, met het gevolg, dat de 
werking der wellen ophield. 

• De Koninginnesluis te Vreeswijk werd voor de scheepvaart gesloten en de schotbalken werden 
ingelaten. 

• Het schutpeil aan de Wilhelminasluis te Vianen werd bereikt (4.11 m +N.A.P.). In deze sluis 
werden de schotbalken aangebracht. 

• Eveneens werd die dag het schutpeil aan de Grote sluis te Vianen bereikt (4.81 m +N.A.P.) en 
werden de stormdeuren gesloten. 

• De Lijmerse dijk, tussen de palen 268-272 en 280-281, die slechts 0.15 à 0.20 m boven de 
hoogste waterstand bleef, werd opgekist. 

• In het bovensluishoofd van de Snippelingssluis werd een dubbele rij schotbalken ingebracht. 
 
3 januari 1926: 
• Aan het buitenbeloop van de Spijkse dijk tussen de Nederlands-Duitse grens en dijkpaal 3, 

werd enige afslag geconstateerd. In dit dijkvak, waar het bovenbeloop van de dijk steil is, zijn 
op een zevental plaatsen verbredingen aan de rivierzijde van de dijkkruin aangebracht voor het 
bergen van steenslag. Op deze plaatsen vond afslag plaats, welke met rijsbeslag verdedigd 
werd. 

• Door ophoging van de kruin van de rechter Oude Rijndijk en bescherming van het buitenbeloop 
met rietmatten werd het water buiten de Loosjespolder gehouden. Achter die dijk opkomende 
wellen werden met zakken zand omsloten en zo bedwongen. 

• In de avond, toen het water zijn hoogste stand had bereikt, werden in de Spijkse dijk op 2 
plaatsen wellen ontdekt. Zij waren niet van verontrustende aard en werden afgedekt met riet, 
belast met puin, zodanig dat het water kon afvloeien maar het zand achterbleef. Op 6 en 8 
januari waren deze wellen bedwongen. 

• In de nacht van 3 op 4 januari bezweek de bekisting op de overlaat van de Querdam en begon 
deze over te lopen, waardoor gevaar voor bezwijking van de dijk ontstond. Dit werd door de 
Duitse zijde op krachtige wijze beteugeld. 

• Bij hm-palen 164 en 227 van de linker Rijndijk van de Boven-Betuwe werden verschillende 
wellen waargenomen, waarvan die bij hm 227 op ongeveer 25 m uit de dijksteen aanvankelijk 
veel zand opgaven. De door het opwellende water en zand gevormde kuil werd met zakken 
zand volgestort en met zakken omkist, waarna het opkomende water helder werd.  

• Nagenoeg alle kwelkaden rondom de binnendijkse gelegen wielen werden ter hoogte van 
ongeveer 30 cm opgekist. Waar zich binnendijks een wiel bevond, bleken de gevaarlijkste 
plaatsen te zijn. Het gevaar werd extra verhoogd, waar het water toegang tot de zandlagen 
kreeg, doordat de kleilaag buitendijks door de steenbakkerij was afgegraven. 

• De schotbalkkering in de Grote sluis te Vianen werd aangebracht. 



 

Lessen uit het verleden 
 

 

• In Schoonhoven werden de Veerpoort en de coupure onmiddellijk beneden de sluis 
gedeeltelijk gesloten en de schotbalken in de sluis aangebracht. 

• In Willige Langerak werd een wel waargenomen op ongeveer 50 m uit de teen van de dijk, 
welke echter geen gevaar opleverde. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
4 januari 1926: 
• Tussen de hm-palen 36 en 37 van de Duffeltdijk ontstond op ongeveer 8 m uit de binnenteen in 

het aangrenzende land, dat ter plaatse ongeveer 0.50 m onder water stond, een wel, die vrij 
veel zand opbracht. Zij werd afgedekt met een rietmat, met zakken zand bezwaard, waarna de 
werking gaandeweg verminderde en de volgende dag na verdere bestorting met zakken zand 
ophield. 

• In de nacht van 3 op 4 januari vertoonde zich een wel achter de rechter Waaldijk te Haalderen, 
die vrij veel water en grond opgaf. De wel werd afgedekt met een dekzeil, belast met zakken 
zand, waarna de wel zich echter verplaatste. Daarna werd op de wellen en omgeving grind 
gestort, wat afdoende was. 

• Bij het wiel te Bemmel werden enkele kleinere welen op dezelfde wijze beteugeld. 
• Het lage gedeelte van de Heerewaardse afsluitdijk nabij het fort St. Andries moest over een 

lengte van 50 m worden opgekist om overlopen te voorkomen. 
• Bij hm-paal 229 tussen Tuil en Haaften vertoonde zich in de kruin van de rechter Waaldijk 

langs het bestraat paardenpad een scheur ter lengte van 25 m; de wijdte was praktisch niet 
meetbaar. Op ongeveer 20 m uit de binnenteen van de dijk bevond zich een wiel, zodat 
vermoed werd, dat een geringe grondafschuiving naar het wiel had plaatsgevonden. Het 
binnenbeloop werd met zakken zand bezwaard. 

• In Gorinchem en in Asperen werden enige Rijksdijkmeesters en Rijksdijkbazen in dienst 
gesteld. In de Korenbrugsluis werden de schotbalken ingelaten. 

• De kwel door de dijk van de Marspolder werd verontrustend; op sommige plaatsen was de 
grasmat als het ware drijvende op het kwelwater, dat aan de teen van het beloop vrij sterk 
uitstroomde. Uit voorzorg werd een kwelkade van zakken zand aangebracht op ongeveer 1,5 
m uit de dijksteen ter hoogte van ongeveer 1 m. De daardoor gevormde ruimte was spoedig 
met water gevuld, waardoor de kwel verminderde en na enige verhoging van de 
zandzakkendam geheel ophield. 

• Nabij hm-paal 235 van de linker Rijndijk van de Betuwe tussen Rijswijk en het Maurikse veer 
werden enige wellen opgemerkte tussen de dijksteen en een complex woningen. Door 
afsluiting van de wellen met een dam van zakken zand werd het water boven deze wellen 
opgezet en werden zijn bedwongen. 

• Op tal van plaatsen in de Lekdijk Bovendams begonnen zich wellen te vertonen. In de Lekdijk 
Benedendams ontstonden 900 m beneden het Klaphek enige wellen, die enig zand begonnen 
te geven. De doorgang in de walmuur te ijk bij Duurstede werd gedicht. 

• Aan de linker Lekdijk onder Achthoven was een wel ontstaan ongeveer 15 m binnenwaarts van 
de hiel van de dijk. De wel gaf water maar geen zand op; het terrein was plaatselijk doorweekt 
en drassig. De wel werd omkist en na afdekking met riet belast met zakken zand. 

 

De dijk van de Nijenbeeker en Wilpsche Kleipolder liep over. 
 

De Rijksweg Zutphen-Gorssel-Deventer begon ’s morgens bij Zutphen over te lopen bij een 
IJsselstand van 8.32 m +N.A.P. 

De dijk van de Voorster Kleipolder begon over te storten, waardoor deze polder en de Over-
Marsch tegenover Zutphen overstroomden. 
 

Door het overlopen van de dijk langs het Broekhuizerwater en de kade langs de Didamse 
Wetering werd de polder Angerlo gedeeltelijk overstroomd. 
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• De dijk van de polder Mastenbroek werd op de laagste plaatsen opgekist. 
 
5 januari 1926: 
 

 
 
• Aan weerszijde van de doorbraak was aan de binnenzijde een kolk aanwezig en aan de 

buitenzijde bij het westelijk einde van het gat bevond zich vóór de doorbraak eveneens een 
kolk. Het dijksgat had een lengte van ongeveer 70 m en een diepte van bijna 11 m onder het 
maaiveld. 
Op het tijdstip van de doorbraak waakte de dijk nog ongeveer 1.2 m en was het dijkvak van de 
windrichting afgekeerd. Opwaaiing met overstorting van het buitenwater had derhalve niet 
plaats. De dijk was uit goede kleispecie samengesteld, zodat de doorbraak vermoedelijk moet 
worden toegeschreven aan de drie bovenvermelde kolken.  
Daar de polder op natuurlijke wijze op de rivier afwatert, kon het water met het vallen van de 
rivier afstromen en op 20 januari was het gehele polderdistrict watervrij. Het nieuwe dijkvak is 
buiten de vroeger bestaande dijk aangelegd en heeft een kruinbreedte van 4 m met een 
beloop van 2 op 1 aan de buiten- en 3 op 1 aan de binnenzijde. De dijk is geheel met klei 
opgewerkt. Een noodwaterkering was niet nodig, omdat deze gevormd werd door de bedijking 
van de Pannerdense Waard. 

• Ter beteugeling van kwel in een wiel achter de rechter Waalbandijk bij paal 4 te Hulhuizen 
werd de kwelkade rondom dat wiel opgekist. 

• Wellen in de rechter Waaldijk bij dijkpaal 130, die zand meevoerden, werden beteugeld door 
een omkading van zakken zand. 

• Ongeveer 200 m boven de spoorbrug in Zaltbommel ontstond een groot kwelgat aan de teen 
van de linker Waaldijk, welke vanzelf sloot door afschuiving van een deel van het 
binnenbeloop. Het binnenbeloop werd ter plaatse met talrijke zakken zand versterkt en voor 
alle zekerheid werd rondom de afschuiving in een grote halve cirkel een kwelkade gebouwd, 
welke geen dienst hoefde te doen, omdat het welgat gesloten bleef. 

 

 
 
• Door het voor het verkeer openstellen van de groene weg over de Heerewaardense afsluitdijk 

werd hierin voorzien. 
• Alle wellen langs de Lekdijk Boven- en Benedendams gaven meer water. Die langs de Lekdijk 

Bovendams werden waar mogelijk omkaad, die langs de Lekdijk Benedendams belast met riet 
en grind. 

• Tussen Ameide en Lexmond nabij dijkpaal 17 ontstond een wel, welke op meerdere plaatsen 
water en op één plaats zand opgaf, waar zich al een kleine doch duidelijk zichtbare krater in de 
bodem had gevormd. De dijk ter plaatse is schaardijk en de wel kwam voor aan de hiel van de 
berm vóór een woning. Voorziening werd aangebracht door omkisting en afdekking door riet 
met ballast van grind. 

 

 
 
• Daags tevoren was met begonnen met opkisten van de kruin met planken, steunende tegen 

paalrijen, waarachter een aanvulling met zoden. Bij het stijgen van het rivierwater, dat ter 
plaatse tot de bovenkruin wies en tegen de bekisting stond, zal vermoedelijk door het papperig 

De Brummense bandijk aan de linkeroever van de IJssel brak door bij Reuvensweerd. 

De buitenpolders te Heerewaarden liepen in, waardoor de verbinding voor rij- en voertuigen 
tussen de Bommelerwaard en Dreumel verbroken werd. 

’s Morgens vermoedelijk tussen 5 uur en 5.30 uur bezweek de Oude Rijndijk. In de namiddag 
was het gehele polderdistrict Herwen, Aerdt en Pannerden tot een gelijke hoogte van het 
buitenwater van 14.41 m +N.A.P. volgelopen, of tot ongeveer 3 m boven het maaiveld in de 
polder. 

De kaden van de Stenenkamer en Hoven tegenover Deventer bezweken, waardoor deze 
stadwijken geheel werden overstroomd. 
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worden van het zandige dijkslichaam enig water een uitweg gevonden hebben onder de 
beplanking. Dit was oorzaak dat de dijk in korte tijd wegstroomde.  

• Na de doorbraak van de Brummense bandijk en de inundatie van de Voorster-kleipolder was 
de Rijksweg Brummen-Voorst waterkering geworden. Tengevolge van dit feit moest op de 
berm van deze weg een lichte kade worden aangebracht over 200 m lengte bij km 236, over 
120 m lengte bij km 253 en doorlopend van Zutphen tot nabij het station Voorst. 

 

 
 

 
 
• Het beloop van de binnenberm van de rechter IJsseldijk beneden Herculo schoof over een 

lengte van 20 m in de Tellenberger kolk op dezelfde plaats waar zich in 1920 een dergelijke 
afzakking voordeed. Door aanstorting met zakken zand werd verdere afkalving tegengegaan. 

 
6 januari 1926: 
• Tussen de punten gelegen op 150 en 180 m voorbij dijkpaal 17 van de Spijkse dijk vertoonden 

zich 6 kleine wellen, die een tamelijke hoeveelheid helder water opbrachten en ook zand. In 
verband met het vallend water en de gunstige berichten van de Bovenrijn werden geen 
kostbare voorzieningswerken aangebracht, maar werd volstaan met afdekking van de wellen 
met riet en steenslag. 

• Tussen de dijkpalen 102 en 103 van de rechter Waaldijk bij Ochten ontstond langs de 
buitenkruinlijn een scheur ter lengte van 40 m, met grootste wijdte van 2,5 cm op dezelfde 
plaats als tijdens de hoge rivierstand in 1920. Zij was vermoedelijk een gevolg van enige 
zetting van een onlangs aangebrachte dijkverzwaring tegen het buitenbeloop. Meetbare 
verzakking vond niet plaats. 

• Bij de dijkpalen 82 en 91 van dezelfde dijk in de gemeente Echteld, ontstonden belangrijke 
wellen, welke in het begin veel zand opbrachten, waardoor krachtig ingrijpen noodzakelijk was. 
Daartoe werden de wellen, die ten getale van drie op een oppervlakte van ongeveer 4 m2 
aanwezig waren, omringd door een stapeling van zakken zand, welke stapeling een middellijn 
verkreeg van ongeveer 4 m. In de daardoor gevormde kuip bleef het opgewelde water 
opgesloten en de stapeling werd zo hoog opgetrokken, totdat geen zand meer werd 
opgebracht, wat bij een omringing van 0.80 m hoogte verkregen werd. 

• Ter bestrijding van wellen in een wiel, onmiddellijk achter de linker Rijndijk van de Betuwe bij 
hm 278 onder de gemeente Ravenswaai die troebel water opgaven, werd rondom dat wiel een 
dubbele bekisting, gevuld met klei, aangebracht ter hoogte van ruim 11/4 ha, steeg het water 
aanvankelijk met een snelheid van 10 cm per uur, in de daarop volgende 3 uren 6 cm, in de 
navolgende 3 uren 4 cm, enz. Het water bleef daarna zeer langzaam stijgen, totdat na 
ongeveer 11/2 dag weer een krachtige stijging plaats vond, die zo sterk was, dat de bekisting 
ging overlopen. De binnenberm van de dijk werd op de meest zwakke plaats met zakken zand 
bezwaard. Gaandeweg verminderde de stijgingvan de waterspiegel en hield deze later geheel 
op. Het verschil in waterstand binnen en buiten bedroeg 2.49 m. 

• Met het bedwinger der wellen in de Lekdijken Boven- en Benedendams werd voortgegaan. De 
wellen tussen Ameide en Lexmond nabij dijkpaal 17 hielde nagenoeg op te werken. 

• De schotbalken aan de Grote Sluis te Vianen werden verwijderd. 

In dezelfde nacht brak ook door de opgeworpen kade op de berm van de Rijksweg Zutphen-
Deventer bij de Koerhuisbeek en de kade aan de linkerzijde van het bovenhoofd van de 
Pothoofdsluis. 
Als gevolg van deze doorbraken werden de Bergweide, het Knutteldorp en het laag gedeelte 
van het Hoornwerk overstroomd en een deel van de Rijksweg Deventer-Goor langs de 
Snippelingsdijk tussen km 1200 en 2100, ter hoogte van 25 cm, waardoor het verkeer gestremd 
werd, met uitzondering van het voetgangers- en rijwielverkeer, dat over de kruin van de dijk 
plaatsvond. 

In de nacht van 4 op 5 januari brak de kade aan de linkerzijde van de voorhaven, nabij de 
hefbrug over de mond der nieuwe haven te Deventer door, alsook een opgeworpen noodkade 
van zakken zand tussen die brug en de gasfabriek. Daardoor begon de Bergweide in te lopen. 
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7 januari 1926: 
• In Gorinchem werd de Grote Sluis weer opengesteld. 
• Het stoomgemaal in Stenenhoek werd om 1 uur ’s middags in werking gesteld. Toen het 

Stenenhoekse kanaal was afgemalen tot 2.38 m +N.A.P., werd geleidelijk door de 
Stenenhoekse kanaalsluis in Gorinchem meer water van de Linge afgelaten. 

• De meeste wellen in de Lekdijken Boven- en Benedendams begonnen zand te geven. Met het 
bedwingen van de wellen werd voortgegaan. 

• De schotbalken in de Koninginnesluis in Vreeswijk werden weggenomen. 
• In Schoonhoven werd de coupure onmiddellijk beneden de sluis weer geopend en de afsluiting 

van de Veerpoort verlaagd. 
• Op het gedeelte van de Rijksweg Deventer-Zwolle, gelegen bij km 44, rivierwaarts van de 

Sallandse dijk stond het water over een lengte van ongeveer 100 m tot aan de kantlaag van de 
bestrating. 

• Door het geregeld versterken en verhogen van het Zomerdijkje werd het stadsdeel van 
Deventer ten noordwesten van de spoorweg Deventer-Apeldoorn en ten zuidwesten van de 
spoorweg Deventer-Zwolle voor overstroming gevrijwaard. 

• In de uitspringende benedenste hoek van de rechter IJsseldijk bij Herculoërsteeg ontstond een 
we met opkomend zand, welke gaandeweg verminderde. 

• Het IJsselwater stond op de dijkskruin van het laagst gelegen deel van de polder Mastenbroek. 
 
8 januari 1926: 
• Uit de Waterpoort Gorinchem werden de schotbalken gelicht. 
• In de kruin van de Merwededijk in Sleeuwijk ontstond een niet verontrustende scheur in de 

lengte van de dijk, 1 cm reed en 5 m lang, ter plaatse van de oprit naar het Sleeuwijkse veer, 
wijzend op afschuiving van de oprit. 

• Een wel van niet ernstige aard werd waargenomen in het erf van een woning, staande aan de 
binnenteen van de dijk nabij het Sleeuwijkse veer. 

• De Koninginnesluis in Vreeswijk werd weer voor het verkeer geopend. 
• Het op 5 januari overstroomde gedeelte van de Rijksweg Deventer-Goor, langs de 

Snippelingsdijk viel droog. 
 

 
 
• De dijk, die onder voortdurend toezicht stond was zwak en reikte op sommige plaatsen niet 

veel hoger dan de rivierstand, zodat hij was opgekist. 
• In de uiterwaard was een vrij diepe kolk vóór de doorbraak. Zodra de waterstand het toeliet, 

begon men de kolk voor de dijk vol te persen met uit de rivier gebaggerd zand en een 
noodwaterkering te maken voor de doorgebroken dijk, waarna de definitieve dijk nagenoeg 
geheel van klei enigszins binnenwaarts van de oude gelegd is. Deze dijk heeft een 
kruinbreedte van 5 m, een hoogte van 4.60 m +N.A.P., een buitenbeloop van 3 op 1 en een 
binnenbeloop van 2 op 1 met een binnenberm van 5 m breedte op 2 m +N.A.P. 

 
9 januari 1926: 
• De wellen in de Lekdijken Boven- en Benedendams gaven nog steeds water en zand, maar 

niet in verontrustende mate. 
 

De linker IJsseldijk, op ongeveer 350 m boven het dorp Zalk, bezweek bij een waterstand van 
4.17 m +N.A.P. aan de peilschaal in Katerveer, welke 0.11 m hoger was dan de hoogste 
bekende rivierstand. Het overstroomde gebied is het ongeveer driehoekige terrein begrensd 
door de IJsseldijk van het Katerveer naar zee, de Zuiderzeebedijking van Ketelmond tot Elburg 
en de Rijksweg Elburg-Katerveer. 
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10 januari 1926: 
• Bij hm 48, ongeveer 400 m beneden de spoorweg Utrecht-’s-Hertogenbosch werd in de weg 

over de bandijk van de Lek bij Culemborg een langsscheurtje ontdekt in het verlengde van de 
plaats, waar in 1876, 1880, 1882 en 1920 eveneens langsscheurtjes werden waargenomen, 
Deze keer echter in belangrijke mindere mate. De grootste wijdte van de scheur was thans 4 
mm. Aan de dijk was niets te bespeuren, dat het ontstaan van de scheur kon verklaren. 

• Op ongeveer 700 m boven de militaire inundatiesluis aan het Spoel in Culemborg ontstond een 
krachtige wel op 22 m uit de teen van de linker Lekdijk, welke langs een pompbuis veel water 
en zand opbracht. De wel en de pomp werden omgekuipt door een houten kuip, aanvankelijk 
ter hoogte van 0.70 m, maar later op een hoogte van 1 m gebracht. Het binnen die omkuiping 
opgebrachte zand belette een gemakkelijke afvoer van het welwater, met het gevolg dat naast 
de kuip nieuwe wellen ontstonden, die eveneens veel water en zand opbrachten Rondom het 
gehele complex werd toen een dam van zakken zand en klei gelegd en daarmee de wel 
bedwongen. 

 
11 januari: 
• De Oude Merwedesluis in Gorinchem werd weer opengesteld. De schotbalken werden uit de 

Korenbrugsluis gelicht. 
• De schotbalken in de Dalempoort werden gelicht naar mate de waterstand daalde; op 9 

februari waren zijn nog aanwezig ter hoogte van 4.07 m +N.A.P. 
• In Schoonhoven werden de schotbalken uit de sluis verwijderd. 
 
12 januari 1926: 
• Het stoomgemaal in Stenenhoek werd buiten werking gesteld. 
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Bijlage IV Stapsgewijs van model 
1995 naar model 1926 
Het hoogwatermodel van 1926 is als volgt ontstaan: 
 
Basis: Gekalibreerd hoogwatermodel van 1995 [RIZA] 
 
Stap 1: Bovenrand Keulen 
 
Stap 2: Randcontrole 
 
Stap 3: Qkeulen + Qlateraal 
 
Stap 4: Zonder sluizen 
 
Stap 5: Zomerbed 1926 
 
Stap 6: Ruwheid 1926 
 
Stap 7: Zonder verbreding Kandia 
 
Stap 8: Winterbed 1926 
 
Stap 9: Weersomstandigheden 1926 
 
Stap 10: Kalibratie hoogteligging zomerbed in Duitsland 
 
Stap 11: Kalibratie afvoer Duitse zijrivieren 
 
Stap 12: Kalibratie kunstwerken voor: 

• Spijkse Overlaat 
• dijkdoorbraak Ooijpolder 
• dijkdoorbraak Pannerdense Waard 

 
Stap 13: Kalibratie terugstroming uit het Rijnstrangengebied 
 
Resultaat: Gekalibreerd hoogwatermodel van 1926 
 
(op aanvraag is een data-cd verkrijgbaar met de gebruikte data en precieze invoergegevens) 
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Bijlage V Bepaling verandering 
zomerbed in Duitsland 
Over de hoogteligging van het zomerbed in de Niederrhein is in Nederland niet veel bekend. 
Daarom is met verschillende methodes geprobeerd om de verandering van het zomerbed (dzb) 
tussen 1926 en 1995 te achterhalen. In deze bijlage zullen de methodes worden besproken en zal 
worden uitgelegd waarom uiteindelijk voor methode 4 is gekozen. 
 
Methode 1: met een schatting van een expert 
Rijnmodellenexpert R. van der Veen schatte in, dat de zomerbeddaling tussen 1926 en 1995 van 
Keulen tot Düsseldorf omstreeks de 30 cm zou zijn. Op basis van de beschikbare waterstanden en 
afvoeren van de afgelopen eeuwen is een ontwikkeling van de Qh-relatie vastgesteld bij Keulen 
[Van Vuuren, 2005-b]. Hieruit bleek dat bij een hoge afvoer (>4000 m3/s) de waterstand sinds 1926 
met 25 cm is afgenomen bij Keulen; bij lagere afvoeren iets meer (~30 cm). Er wordt aangenomen 
dat dit verschil alleen veroorzaakt is door verlaging van het zomerbed.29 Doordat de Niederrhein 
maar smalle uiterwaarden heeft, is de waterstanddaling bijna 1 op 1 te vertalen naar de 
zomerbeddaling sinds 1926. 
Het weer terug verhogen van het zomerbed van Keulen tot Düsseldorf is in het SOBEK-model 
zodanig gefit, dat bij de hoge afvoeren 25 cm waterstandverhoging optreedt ten opzichte van 1995. 
Dit bleek het geval bij 33 cm bodemverhoging. Bij lagere afvoeren ontstaat hierbij inderdaad een 
grotere waterstandverhoging.  
Op het traject Düsseldorf-Lobith is een lijn getrokken van de geschatte zomerbeddaling van 100 
cm bij Düsseldorf [Van der Veen, m.m. 2005] naar de berekende zomerbeddaling van 168 cm bij 
Lobith [Van Vuuren, 2005-a]. 
 
Tabel V-1 Geschatte verandering van de zomerbedhoogte volgens methode 1 om de erosie 
van 1926 tot 1995 terug te draaien [Van der Veen, m.m. 2005]. 
 
Traject km-raai geschatte dzb,1995-1926 

Keulen - vlak voor Düsseldorf 687.5 - 743.3  +33 cm 
Düsseldorf - Lobith 743.9 - 861.3 lineair van +100 naar +168 cm 
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Figuur V-1 Bodemerosie van de Niederrhein van 1926 tot 1995 volgens methode 1. 
 
Methode 2: met trendlijnen van bodemdalingen bij meetpunten van de 20

e
 eeuw 

Met behulp van de richtingscoëfficiënt van lineaire trendlijnen van 5 meetpunten langs de 
Niederrhein, waarbij Keulen en Lobith gebaseerd zijn op data van de periode 1901-2004 en 
Düsseldorf, Ruhrort, Rees en Emmerich op data van de periode 1930-2004: 

                                                      
29 Als wordt aangenomen dat verlaging van het zomerbed gereflecteerd wordt in de verlaging van de 
waterstand, dan is de ratio verlaging zomerbed / verlaging waterstand ongeveer gelijk aan 1. Dit blijkt alleen 
niet altijd zo te zijn. Dit komt voornamelijk doordat waterstandsverlaging een gemiddeld proces over een veel 
langere ruimtelijke schaal representeert, dan de lokale zomerbed verandering per regionale eenheid [Ten 
Brinke & Gölz, 2001]. 
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( )
t

z
dz

mb

b
δ

δ ,
19261995, *19261995 −=−  met m = Keulen, Düsseldorf, Ruhrort, Rees, 

Emmerich of Lobith 
  
Tabel V-2 Met trendlijnen van bodemdalingen bij 5 Duitse meetpunten van de 20e eeuw [Van 
Vuuren, m.m. 2005]. 
 

  
bodemhoogte 
verandering 

bodemhoogte 
verandering in model 

Volgens 
trendlijn Station Km-raai 

tzb δδ /  

(cm/jr)  
dzb,1926-1995 

 (cm) 
dzb,1995-1926 

 (cm) 

1901-2004 Keulen 688 0.08 6 -6 

1930-2004 Düsseldorf 744 -0.18 -12 +12 

1930-2004 Ruhrort 781 0.38 26 -26 

1930-2004 Rees 837 -0.75 -52 +52 

1930-2004 Emmerich 852 -1.97 -136 +136 

1901-2004 Lobith 862 -2.46 -170 +170 
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Figuur V-2 Bodemerosie en -sedimentatie van de Niederrhein van 1926 tot 1995 volgens 
methode 2. 
 
Methode 3: met waterstandsdalingen van 1900 tot 1950 bij meetstations  
Met behulp van een grafiek met de waterstandsontwikkelingen in de eerste helft van de 20e eeuw 
bij MNW30 van de meetpunten Keulen, Düsseldorf, Ruhrort, Wesel, Rees, Emmerich [Eschweiler, 
1952]. Hiermee kan per meetpunt een waterstandsverandering van 1926 tot 1950 bepaald worden. 
Vervolgens wordt de kromme doorgetrokken naar 1960 (geëxtrapoleerd). Waarna tenslotte de 
gemeten bodemdaling van de periode 1960-1995 [Bundesministerium für Verkehr, 1997] erbij 
opgeteld wordt met de gemeten waarden uit Tabel V-4. 
 

)( 19951960,196019501950192619951926,19261995, −−−−− ++−=−= bbb dzdhdhdzdz  

( ) 19951960,
19501900

1926190019501900 * −
−

−− −







−−−= bdzdt

t

dh
dhdh

δ

δ
 

 

Waarin  
21, ttbdz − = zomerbedhoogte op t2 ten opzichte van t1 = zomerbedhoogteverschil 

21 ttdh −   = waterstand op t2 ten opzichte van t1 = waterstandverschil 

 
dt  = 10 jaar 
 

                                                      
30 Komt overeen met 200 cm a.P. Andernach. Dat is weer een soort Duits N.A.P. 
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Tabel V-3 Met waterstandsdalingen bij 200 cm a.P. Andernach van 1900 tot 1950 bij 6 Duitse 
meetstations [Eschweiler, 1952]. 
 

  waterstand verandering (cm) 
bodemhoogte 

verandering (cm) 

  dh dh rc dh dh dzb dzb 

Station Km-raai 1900-1926 1900-1950 dh1950 1900-1960 1926-1960 1960-1995 1995-1926 
Köln 688 -55 -55  -53 +2 +10 -12 
Düsseldorf 744 -82 -112 -0.9 -121 -39 +40 -1 
Ruhrort 781 -146 -224 -3.3 -257 -111 +10 +101 
Wesel 814 -173 -248 -3.1 -279 -106 -40 +146 
Rees 837 -96 -180 -2.9 -209 -113 -25 +138 
Emmerich 852 -80 -132 -2.6 -158 -78 -97.5 +175 
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Figuur V-3 Bodemerosie en -sedimentatie van de Niederrhein van 1926 tot 1995 volgens 
methode 3.  
 
Methode 4: met trendlijnen met behulp van bodemmetingen elke 5 km van 1960 tot 1995 
In de Niederrhein is in 1960, 1970, 1980, 1990 en 1995 de gemiddelde hoogte van het zomerbed 
gemeten om de 5 km. De Duitse werkgroep “Rheinerosion” heeft deze bodemmetingen vastgelegd 
als bodemhoogtes ten opzichte van de bodemhoogte in 1990 [Bundesministerium für Verkehr, 
1997]. In Tabel V-4 is hiervan de bodemhoogte ten opzichte van 1960 gemaakt. 
Voor de 4 meetjaren 1970, 1980, 1990 en 1995 zijn trendlijnen gemaakt om deze lineair te 
extrapoleren naar 1926 vanaf 1960. Hoewel in het algemeen meetseries over een langere periode 
meestal een beter beeld geven dan die van kortere periodes, is er ook gekeken naar de kortere 
periodes omdat de trend van bijvoorbeeld 1960-1970 representatiever is voor de periode 1926-
1960, dan de trend van 1960-1995. De toegepaste extrapolatieformule ziet er als volgt uit: 

1960

19261960
*1960,19601995,19261995,

−

−
+= −−−

j
dzdzdz jbbb    met j = 1970, 1980, 1990 of 1995 

 
Tabel V-4 Trends bepalen met bodemmetingen elke 5 km van 1960 tot 1995. 
 

Bodem t.o.v. bodem 1960 (cm) Bodemverandering in model (cm) 

trend 
1970-1960 

trend 
1980-1960 

trend 
1990-1960 

trend 
1995-1960 Vanaf 

km 1970 1980 1990 1995 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 

685 x 15 15 10 x -36 -27 -20 
690 x 22.5 17.5 12.5 x -51 -32 -25 
695 x 15 10 5 x -31 -16 -10 
700 x -12.5 -5 -2.5 x 24 8 5 
705 x -7.5 -10 -15 x 28 26 30 
710 x -2.5 -2.5 -10 x 14 13 20 
715 x -2.5 7.5 10 x -6 -19 -20 
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Bodem t.o.v. bodem 1960 (cm) Bodemverandering in model (cm) 

trend 
1970-1960 

trend 
1980-1960 

trend 
1990-1960 

trend 
1995-1960 Vanaf 

km 1970 1980 1990 1995 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 dzb,’95 -‘26 

720 x 15 22.5 30 x -56 -56 -59 
725 x -5 -12.5 -20 x 29 34 39 
730 x 5 -5 5 x -14 1 -10 
735 x -12.5 -20 -25 x 46 48 49 
740 x 37.5 37.5 40 x -104 -83 -79 
745 x 2.5 -12.5 -22.5 x 18 37 44 
750 x -17.5 -37.5 -42.5 x 72 85 84 
755 x -22.5 -47.5 -55 x 93 109 108 
760 x -47.5 -47.5 -45 x 126 99 89 
765 x -30 -45 -50 x 101 101 99 
770 -17.5 -40 -37.5 -35 95 103 78 69 
775 25 12.5 7.5 10 -95 -31 -19 -20 
780 27.5 30 35 40 -134 -91 -80 -79 
785 -10 -32.5 0 7.5 27 48 -8 -15 
790 -35 -72.5 -47.5 -60 179 183 114 118 
795 -62.5 -172.5 -107.5 -105 318 398 227 207 
800 -15 -67.5 -80 -72.5 124 187 163 143 
805 -12.5 -40 -40 -55 98 123 100 108 
810 -15 -30 -40 -40 91 91 85 79 
815 12.5 -27.5 -27.5 -27.5 -15 74 59 54 
820 -7.5 -35 -45 -32.5 58 92 84 64 
825 -5 -40 -40 -40 57 108 85 79 
830 -10 -37.5 -45 -25 59 89 76 49 
835 2.5 -22.5 -22.5 -30 22 68 56 59 
840 -17.5 -47.5 -62.5 -60 120 141 131 118 
845 -37.5 -87.5 -90 -97.5 225 246 200 192 
850 -7.5 -60 -75 -85 111 187 170 168 
855 -12.5 -65 -67.5 -72.5 115 183 149 143 
860 -35 -77.5 -100 -112.5 232 244 226 222 
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Figuur V-4 Bodemerosie en -sedimentatie van de Niederrhein van 1926 tot 1995 volgens 
methode 4. 
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Figuur V-5 Opties voor het veranderen van de bodemhoogte van de Niederrhein. 

De gevonden veranderingen van het zomerbed met de 4 verschillende methodes zijn samen 
weergegeven in Figuur V-5. Er is goed te zien, dat de bodemveranderingen grilliger zijn wanneer er 
wordt gekeken naar bodemmetingen, dan wanneer er met waterstandmetingen wordt gewerkt. Dit 
is logisch, want in de bodem kan heel lokaal erosie of sedimentatie optreden (bijvoorbeeld in 
bochten), terwijl het waterpeil geen sprongen zal maken, maar een globale curve vormt rond 
obstakels. Daarom zal er niet gekozen worden voor methode 1 of 2. 
Methode 3 lijkt erg goed, omdat er gebaseerd wordt op de langste meetseries waarin 1926 (bijna) 
ook in voorkomt. Jammer genoeg zijn de meetseries voor slechts 6 meetstations bekend, zodat er 
grote hiaten ontstaan. Daarom wordt ervoor gekozen om methode 4 te gebruiken en de waarden 
van methode 3 als extra controle te gebruiken. 
Bij methode 4 zijn vier trendlijnen gecreëerd, welke niet enorm verschillen, behalve bij de pieken en 
dalen rond de mijnverzakkingen. Omdat er sinds 1972 compenserende grondophogingen zijn 
uitgevoerd, is niet te verwachten dat de bodemhoogte in 1995 nog enorm zal verschillen met die in 
1926, zoals de trendlijnen van 1960-1970 en 1960-1980 laten zien. Daarnaast lijkt de trendlijn van 
1960-1995 het meest overeen te komen met de waarden van methode 3. De algemeen geldende 
regel, dat meetseries over een langere periode meestal een beter beeld geven dan die van kortere 
periodes, gaat hier dus ook op. Daarom is ervoor gekozen om de trendlijn met de meeste 
meetpunten en met de langste meetperiode te gebruiken voor de bepaling van de verandering van 
het zomerbed in Duitsland: de trendlijn van 1960-1995 doorgetrokken naar 1926. 
Tijdens de kalibratie is vervolgens gebleken, dat te hoge waterstanden optreden in het model op de 
locaties waar volgens methode 4 sedimentatie heeft plaatsgevonden sinds 1926. Waarschijnlijk is 
de sedimentatie pas van latere jaren en zijn die plekken voor 1960 wel geërodeerd (zoals de 
mijnverzakkingen die pas vanaf 1972 werden gecompenseerd). Daarom is ervoor gekozen om op 
die locaties geen sedimentatie te laten plaatsvinden. In Figuur V-6 is de definitief geselecteerde 
zomerbedverandering van 1926 tot 1995 weergegeven. 
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Figuur V-6 Gekozen erosie-variant van het zomerbed van de Niederrhein van 1926 tot 1995. 
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Bijlage VI Verandering zomerbed 
Nederlandse Rijntakken 1926 - 1995 
Ten behoeve van de reconstructie van het hoogwater van 1925/1926 met het model SOBEK-RE is 
een enigszins nauwkeurige inschatting van de bodemligging van de Rijntakken voor de betreffende 
periode nodig. De oudste peilingen voor het traject Bovenrijn-Waal dateren inderdaad van 1926, 
maar zijn voor een enkele riviergedeelten onvolledig. Op de Nederrijn-Lek is de situatie min of 
meer dezelfde, en op de IJssel beginnen de metingen zelfs pas in 1941. In deze bijlage wordt door 
[Van Vuuren, 2005-a] uiteengezet hoe alsnog tot een dekkend verloop is gekomen, en wat daarvan 
de geschatte (on)nauwkeurigheid is. 
 
Jaarlijkse dwarspeilingen en gegevensbronnen 
 
Methode 
Voor de vanaf 1926 jaarlijks gemeten dwarspeilingen werd uitgegaan van de geldende 
kilometrering die, in tegenstelling tot bij de Maas, tot op heden ongewijzigd is gebleven, ondanks 
uitgevoerde bochtafsnijdingen e.d. Binnen elk km-vak werd een aantal dwarsraaien gemeten, 
waarbij dat aantal varieert per traject. Tabel VI-1 laat zien welke afstanden dat zijn. 
 
Tabel VI-1 Overzicht van de beschikbare, én betrouwbare, dwarsdoorsnede-gemiddelde 

bodemliggingen in de jaarlijkse P-mappen van de Rijntakken. 
Rijntak Afstand raaien Beschikbare data 
Bovenrijn 100 1934-1999 
Waal 125 1933-1999 
Pannerdensch Kanaal 125 1928-1994 
Nederrijn-Lek 125 1928-1993 
IJssel 100 1941-1999 

 
Binnen elke dwarsraai werden, aanvankelijk met handmatige lodinginstrumenten en later met 
echoloden aan de hand van de single-beam meettechniek, een variabel aantal punten op de 
bodem aangemeten. Men mag daarbij denken aan zo’n 60-100 punten per dwarsraai. Hiermee 
werd in feite de waterdiepte gemeten, die dan later aan de hand van waterstandsinformatie werd 
omgerekend naar NAP-hoogten. 
De waterstanden werden verkregen door het (lineair) interpoleren tussen de 
waterstandmeetstations, hetgeen op de verder van de meetstations verwijderde locaties nogal wat 
extra onzekerheid in het resultaat veroorzaakte. Men mag dan denken aan afwijkingen in de orde 
van 5-15 cm, op kritieke lokaties oplopend tot 20 à 30 cm. Bedacht moet worden dat dit veelal 
systematische afwijkingen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van bodemsprongen e.d. 
De raaigegevens werden verwerkt tot zogenaamde P-mappen – handmatig vervaardigde kaarten – 
die dan later verwerkt werden tot km-vakgemiddelde bodemliggingen ten opzichte van N.A.P.. Het 
getal behorende bij km-vak NNN heeft zodoende betrekking op het riviergedeelte tussen km-raai 
NNN en km-raai NNN+1. 
 
De belangrijkste hiaten die optreden wanneer het om de bodemligging voor 1926 gaat zijn: 

1) Bovenrijn tot Pannerdensche Kop (km-raai 858-866). Deze kan aangevuld worden op basis 
van de peilingen van 1934 en later; 

2) Waal vanaf Ewijk-brug (km-raai 894-951).  Complicerende factor is hier dat de peiling 
van1934 slechts tot km-raai 923 loopt, en de eerstvolgende peiling van 1950 is; 

3) Voor het hele traject Pannerdensch Kanaal-Nederrijn-Lek geldt dat de oudste peiling van 
1928 dateert. Vervolgens treedt er dan nog weer een hiaat op vanaf km-raai 943 
(Honswijk), voor welk traject de peiling van 1933 de oudst beschikbare is; 

4) Op de IJssel is de oudst beschikbare meting die van 1941, met echter ook weer een hiaat 
vanaf km-raai 977 (Hattem). Om voor dit laatste traject tot een schatting voor 1926 te 
komen zal moeten worden teruggegrepen op de peiling van 1950. 

Als feitelijke gegevensbron is gebruik gemaakt van de km-vakgemiddelde bodemhoogten zoals 
gepresenteerd in de CD-ROM van [Ten Brinke, 2000]. 



 

Lessen uit het verleden 
 

 

Gepeilde/geschatte bodemligging Rijntakken per km-vak in 1926
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Figuur VI-1 Verloop bodemligging Rijntakken in 1926. 
 
Resultaat 
 
Bodemligging 1926 in onderlinge samenhang 
Figuur VI-1 toont het eindresultaat voor de verschillende Rijntakken in onderlinge vergelijking. 
Opvallend hierin is de grote bodemsprong bij de Pannerdensche Kop, waar de bodem gaande van 
de Bovenrijn naar het Pannerdensch Kanaal met maar liefst 1.30 m stijgt. Al  even opvallend is 
daarbij dat een dergelijke bodemsprong bij de IJsselkop slechts in geringe mate optreedt. Deze 
bodemsprongen hebben te maken met het morfologisch gedrag van de takken bij splitsingspunten, 
en zijn dus realistisch.In Figuur VI-2 t/m 4 is voor alle trajecten/takken de bodem van 1926 
vergeleken met die van 1995, het jaar waarin het meest recente, met 1926 vergelijkbare hoogwater 
is opgetreden. Deze grafieken laten zien hoe in de boven- en middenloop van de trajecten 
Bovenrijn-Waal en Pannerdensch Kanaal-Nederrijn-Lek forse dalingen opgetreden zijn in de 
tussenliggende periode, terwijl dat op de IJssel in veel mindere mate het geval is geweest. Verder 
dempen deze dalingen in het meest benedenstroomse deel volledig uit voor alle takken. Dit 
betekent dat gerekend vanaf 1926 het gemiddelde verhang van de takken af is genomen, en 
daarmee de intrinsieke afvoercapaciteit. 
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Gepeilde/geschatte bodemligging Bovenrijn-Waal per km-vak in 1926 en 1995

1926
Pann. Kop
kmr  868

kmr 951

kmr 858

Bovenrijn-Waal

1995

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

850 870 890 910 930 950

kmr

m
+

N
A

P

 
Figuur VI-2 Vergelijking bodemligging 1926 met 1995 voor het traject Bovenrijn-Waal. 
 
 
 
 

Gepeilde/geschatte bodemligging Pannerdensch Kanaal-Nederrijn-Lek per km-vak in 1926 en 1995 (1987)
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Figuur VI-3 Bodemligging 1926 met 1995 (of 1987) voor het traject Pannerdensch Kanaal-

Nederrijn-Lek. 
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Gepeilde/geschatte bodemligging IJssel per km-vak in 1926 en 1995
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Figuur VI-4 Vergelijking bodemligging 1926 met 1995 voor de IJssel. 
 
Nauwkeurigheid bodemligging 1926 
De km-vakgemiddelde waarden van de bodemligging van 1926 zijn deels verkregen uit 
daadwerkelijke peilingen van dat jaar, en deels uit extrapolaties daarvan in de tijd en/of ruimte. De 
nauwkeurigheid van de bodempeilingen op de Rijntakken wordt – zie bijvoorbeeld [Van Vuuren, 
2000] – in hoofdzaak bepaald door twee foutenbronnen: 
 

1) Afwijkingen al gevolg van het peilen zelf. Bij de tot voor enkele jaren gebruikte singlebeam-
meettechniek (echolood) treden in dit verband forse systematische afwijkingen op a.g.v. 
het onjuist aanmeten van de bodem, zodanig dat in het geval van bodemribbels gemiddeld 
te veel toppen worden gemeten, en te weinig dalen. Dat kan afhankelijk van het 
bodemreliëf oplopen tot ca 40 cm. In 1926 werd echter gepeild met een peilkabel of –touw, 
voorzien van een loden  gewicht aan de onderkant, en op het touw aangebrachte 
markeringen. Zodoende kan ervan uitgegaan dat fouten als hiervoor voor de singlebeam-
meettechniek beschreven zich niet voordeden, en de peilingen op die manier dus een stuk 
nauwkeuriger waren; 

2) Fouten als gevolg van het interpoleren van waterstanden. Bij het converteren van de 
gepeilde waterdiepte naar een bodemligging ten opzichte van NAP moet de lokale 
waterstand worden bepaald, hetgeen steeds gebeurde aan de hand van het lineair 
interpoleren tussen de waterstandmeetstations. Uit modelberekeningen is gebleken dat op 
die manier fouten kunnen optreden die eveneens op kunnen lopen tot enkele dm, en die 
per locatie systematisch zijn, maar over de rivier gezien variabel. 

 
In het geval van de bodempeilingen van 1926 mag er dus vanuit worden gegaan dat de fouten van 
het type 2) zullen overheersen, en afhankelijk van het riviergedeelte 1 à 2 dm kunnen bedragen. 
Het is dan vervolgens te verwachten dat de geëxtrapoleerde waarden niet erg veel onnauwkeuriger 
zullen zijn. 
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Bijlage VII Vroegere ruimte voor 
Rijntakken 
Onderstaande tabel geeft een voor het simulatiegebied relevante selectie van de veranderingen 
sinds 1926 in de omvang van het overstroombare gebied van de Rijntakken [Klijn & Stone, 2000]. 
Donkergrijs gearceerd zijn de veranderingen die meegenomen zijn in dit onderzoek. Lichtgrijs 
gearceerd zijn de veranderingen die wel besproken, maar niet geïmplementeerd zijn. De overige 
veranderingen zijn niet in het hoogwatermodel van 1995 terugveranderd, omdat de invloed op het 
onderzoeksgebied minimaal was of de omschrijving niet gespecificeerd genoeg. 
 

Tak Km-raai Verslag Plaats Type Effect Jaar 

Rond 862 §4.5.2 Rijnstrangen stromend -2.700 ha 1959 
splitsing-
punten 

Open rivierarm met bandijken aan weerszijden met Spijkse Overlaat als inlaatpunt. 
Ter vergelijking: volgens RvR-project retentie ruim 3100 ha (Silva et al., 2000). 

 862 §4.7.2 Oude IJssel stromend > -6.400 ha  
 Een deel van het water uit het Rijnstrangengebied liep bij hoog water via de Wildt en de Oude 

IJssel achter Montferland langs naar de IJssel (vermoedelijk stond het gebied grotendeels al 
blank). 

 870 §4.4.2 Pannerdensch Kanaal rechts stromend +27 ha ±1959 
 Met het sluiten van de Spijkse overlaat is de ingang van het Pannerdensch Kanaal vergroot. 
 870 §4.4.2 Pannerdensch Kanaal links stromend +10 ha ±1959 
 Met het sluiten van de Spijkse overlaat is de ingang van het Pannerdensch Kanaal vergroot. 
 879  Hondsbroeksche Pleij stromend -134 ha 1940 
 De oostelijke leidijk is tot bandijk verheven, i.p.v. de verder van de rivier afgelegen Liemerse Dijk. 

Echter de Pleijdijk was mogelijk sinds 1775 in de praktijk al op bandijkhoogte. 
 881 §4.4.2 IJsselkop stromend -80 ha 1900-2000 
 Klein gebiedje ten zuiden van Arnhem (onderdeel van het Arnhemse Broek) is geleidelijk met 

industrie bebouwd en watervrij opgehoogd. 
 881  Westervoort stromend +6 ha  
 Aan de oostkant van de IJssel is de dijk een stukje verlegd (bij de aanleg van de verkeersbrug) 
 882  Malburgen stromend -694 ha laatste fase ±1930 
 De Malburgse polder is vermoedelijk in fasen bedijkt. Het noordelijk deel van wat hier als 

Malburgen wordt aangeduid (de stadswaarden) is pas in 1930 volledig indijkt, maar tegelijkertijd is 
de dijk iets naar het zuiden verlegd en is de nu nog bestaande groene rivier naar Meinerswijk 

gerealiseerd. 
 882  Velpsche Broek stromend -870 ha ±1942 
 Tot 1942 bestond het recht om in de wintermaanden de polders te inunderen.  

De dijken rond het Arnhemsche en Velpsche Broek zijn in 1942 op bandijkhoogte gebracht 
(daarvoor waren ze niet veel lager). 

 875 §4.5.2 Erlekom stromend -492 ha ±1938 
 Pas sinds 1934-1938 is de Erlekomse dam formeel bandijk; daarvoor werd er nog water via deze 

dijk ingelaten in inundatiepolders  de Erlekom en de Ooijpolder. 
 877  Kommerdijk stromend +7 ha ±1938 
 Tegenover Erlekom aan de noordzijde van de Waal is de Kommerdijk een stukje van de rivier af 

gelegd. 
 882 §4.5.2 Ooijpolder bergend -1.363 ha ±1950 
 Inundatiegebied de Ooijpolder benedenstrooms van de Querdam. 

Waal 884  Lent stromend +2 ha 1936 
 Bij bouw verkeersbrug tussen Lent en Nijmegen is de dijk een klein stukje verder van de rivier 

afgelegd. 
 950  Munnikenland bergend -228 ha ±1980 
 Het Munnikenland rond Slot Loevestein is ingedijkt. 
 950  Rijswijkse Waard bergend -85 ha ±1995 
 Ten westen van het Munnikenland is de Rijswijkse Waard binnengedijkt. 

Nederrijn 905  Wageningen/ Blauwe Kamer stromend +28 ha ±1935 
& Ten oosten van de Blauwe Kamer, tegenover Opheusden, is de bandijk van de rivier afgelegd. 

Lek 949  Oost van Nieuwegein stromend -1 ha  
 Kleine dijkverlegging i.v.m. infrastructurele werken. 
 951  Nieuwegein stromend -3 ha  
 Kleine dijkverlegging i.v.m. infrastructurele werken. 
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Tak Km-raai Verslag Plaats Type Effect Jaar 

Lek 952  Vianen stromend +1 ha  
 Kleine dijkverlegging i.v.m. infrastructurele werken. 

IJssel 900  Angerlo stromend -31 ha 1960 
 Bij de monding van de Oude IJssel is de dijk langs de IJssel een stuk rivierwaarts verlegd. 
 916 §4.5.2 Zuidelijk deel IJsseldal stromend? > -3.250 ha 1960 
 Een gesloten dijkenstelsel ontbrak. Vanaf 1930 zijn successievelijk de hoge gebieden door dijken 

verbonden en vanaf 1960 zijn de dijken in dit gebied integraal verbeterd en plaatselijk wat dichter 
langs de IJssel gelegd. 

 921 §4.5.2 Baakse overlaat stromend? -739 ha 1949 
 Om de Baakse weg zat een overlaat. Het water stroomde kort binnendijks, waarna het 

benedenstrooms voor een deel het winterbed weer instroomde... 
 922  Warnsveldse dijk stromend? -125 ha ±1949 
 … een deel van het water stroomde verder noordwaarts, via een doorlaatbrug in de Warnsveldse 

dijk acht Zutphen langs terug naar de IJssel. 
 942  Koerhuisweiden bergend -271 ha 1960 
 Net ten Zuiden van Deventer is de grote uiterwaard Koerhuisweiden bedijkt. 
 975  Harkulo bergend -31 ha  
 Bij Harkulo is de dijk naar de rivier toe verlegd. 
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Bijlage VIII Belangrijke meetlocaties 
In deze bijlage staan alle belangrijke (meet)locaties in het simulatiegebied met hun profielnummers in SOBEK en met de beschikbare bronnen van 
waterstanden en afvoeren uit 1926. Lichtgrijs gearceerd zijn alle punten in het onderzoeksgebied. Donkergrijs gearceerd zijn de gebruikte bronnen. 
Van sommige (meet)locaties is de precieze locatie niet bekend. Hiervoor zijn de km-raaien ingeschat (cijfers met ± in de 2e kolom) met behulp van teksten uit 
het hoogwaterverslag uit 1926 [Departement van Waterstaat, 1926], de km-raaienkaart en atlaskaarten van onder andere www.waterbase.nl [DONAR]. 
 

Belangrijke lokaties In SOBEK Gebruikte meetwaarden 

Naam Km-raai Km-raai Profiel Rekenpunt SOBEK Gemeten waterstanden Vastgestelde afvoeren 

         DONAR Verslag NN   

Köln 688.0 688.0 -183 KOLN-DUSSELD_.00 12.00 AM 7.00 AM 12.00 AM Dagafvoer 
instroom Wupper 703.301 703.3 -166 KOLN-DUSSELD_15300.0        
instroom Erft 740.201 740.2 -129 KOLN-DUSSELD_52200.0        
Düsseldorf 744.2 744.2 -124 DUSSELD-RUHRO_.00 onbekend      
instroom Ruhr 780.101 780.1 -87 DUSSELD-RUHRO_35900.        
Ruhrort 780.8 780.8 -86 RUHRORT-WESEL_.00 12.00 v.m.  12.00 AM   
instroom Emscher 798.400 798.2 -67 RUHRORT-WESEL_17400.        
Wesel 814.0 814.0 -50 WESEL-REES_.00    12.00 AM   
instroom Lippe 814.401 814.4 -49 WESEL-REES_400.00        
in- en uitstroom Qextra & Wesel  ± 818 818.0 -45 WESEL-REES_4000.00        
Rees 837.38 837.4 -25 REES-LOBITH_.00 onbekend    Dagafvoer 
Emmerich ± 852 852.0 -10 REES-LOBITH_14600.00 12.00 AM 8.00 AM 12.00 AM   
Beneden-Spijk ± 858 858.0 -4 REES-LOBITH_20600.00   8.00 AM     
uitstroom Rijnstrangen ± 859.9 860.0 -2 REES-LOBITH_22600.00        
Lobith 862 862.0 0 Bovenryn_.00 8.00 AM 8.00 AM   8.00 AM MET-waarde 
Millingen ± 866 865.9 7 Bovenryn_3640.00 8.00 AM       
Pannerdense Kop ± 867 867.1 9 Bovenryn_4814.00        
Hulhuizen ± 870.8 870.6 17 Waal___1_3517.00   8.00 AM     
uitstroom Ooijpolder ± 880 879.6 34 Waal___1_12058.00        
Nijmegen 884.120 883.7 42 Waal___1_16077.00 8.40 AM 8.00 AM     
Tiel 914 914.0 103 Waal___2_499.00 8.00 AM 8.00 AM     
Zaltbommel ± 934 933.8 142 Waal___2_19970.00   8.00 AM     
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Belangrijke lokaties In SOBEK Gebruikte meetwaarden 

Naam Km-raai Km-raai Profiel Rekenpunt SOBEK Gemeten waterstanden Vastgestelde afvoeren 

         DONAR Verslag NN   

uitstroom Pannerdense Waard ± 869.5 869.6 202 Pankanaa_2467.00        
Pannerden 871.805 871.7 206 Pankanaa_4440.00 8.00 AM      
IJsselkop 878 878.6 220 Pankanaa_11347.00 8.00 AM      
Arnhem 883 882.9 229 Nederryn_4013.00 8.00 AM 8.00 AM     
Schoonhoven ± 972 972.0 408 Lek____2_24083.00   8.00 AM     
Westervoort ± 880 879.6 444 Yssel__1_1003.00   8.00 AM     
De Steeg ± 890.5 890.6 466 Yssel__1_12033.00   8.00 AM     
Doesburg 903 903.1 482 Yssel__1_20055.00 8.00 AM 8.00 AM     
Zutphen 928 927.8 522 Yssel__1_40111.00 8.00 AM 8.00 AM     
Deventer 945 945.0 556 Yssel__1_57158.00 8.00 AM 8.00 AM     
Olst 957 957.1 580 Yssel__1_69191.00 8.00 AM 8.00 AM     
Katerveer ± 981 981.0 629 Yssel__2_23890.00   8.00 AM     
Kampen 995 995.0 657 Yssel__2_37826.00 8.00 AM 8.00 AM     
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Bijlage IX Overstroomde gebieden in 
1926 
Van de overstroomde gebieden in 1926 zijn verschillende kaarten te vinden. In de kaart van Van 
der Ham & Van de Ven zijn dijkdoorbraken met een rode pijl aangegeven. Zo is te zien dat de 
overstromingen bij Zalk, Pannerden en in de Ooijpolder veroorzaakt zijn door dijkdoorbraken van 
de Rijn en haar zijrivieren. De overstromingen van het Land van Maas en Waal en van het Land 
van Ravenstijn zijn veroorzaakt door het hoge water in de Maas: daarnaar wordt niet gekeken in dit 
onderzoek. 
 

 
Bron: [Van der Ham & Van de Ven]. 
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Bijlage X Grafieken 1995 met afvoer 
1926 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling  √ 

 
 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met afvoer 1926 tijdens piek
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� Een lagere piekafvoer, dus ook lagere piekwaterstanden. 
 

Waterstanden 1995 met afvoer 1926
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� Piekwaterstanden nagenoeg hetzelfde. Alleen vorm is anders, omdat de afvoergolven van 1995 
en 1926 van vorm verschillen. 
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Bijlage XI Grafieken 1995 met 
winterbed 1926 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden laagwater  √ 
Waterstanden hoogwater √  
Afvoer laagwater  √ 
Afvoer hoogwater √  
Afvoerverdeling √  

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met zb_1926 en R_1926 tijdens piek
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� Bij hoogwater stroomt het rivierwater door de uiterwaarden, zodat een verlaging van het 
winterbed duidelijk terug te zien is in een verlaagde piekwaterstand. 
 

Waterstandverschil 1995 met winterbed 1926
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� Tijdens laagwaterperiode heeft de hoogte van het winterbed geen invloed, omdat het rivierwater 
alleen door het zomerbed stroomt. Pas bij hoogwater heeft de verlaging van het winterbed effect. 
De grote verlaging van 21 cm langs de Waal heeft echter bijna hetzelfde effect als de kleinere 
verlaging van 3,5 cm tot 7 cm langs de andere Rijntakken. 
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Bijlage XII Grafieken 1995 met 
zomerbed en ruwheid 1926 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling √  

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met zb_1926 en R_1926 tijdens piek

-80

-40

0

40

80

120

160

-183 -83 17 117 217 317 417 517 617
SOBEK-profiel

d
H

_
p

ie
k
 (

c
m

)

-200

-100

0

100

200

300

400

d
Q

_
p

ie
k
 (

m
3
/s

)Waterstandverschil
Afvoerverschil

Niederrhein Bovenrijn - Waal Pan.Kanaal - Nederrijn - Lek IJssel

 
� Afvoerverdeling is licht veranderd bij de Pannerdense Kop en algemeen duidelijk een hogere 
waterstand door de verhoging van het zomerbed. Waterstanden in de IJssel zijn relatief weinig 
gestegen, door de brede uiterwaarden. Alleen bij Schoonhoven is een verlaging van de 
waterstand, doordat daar het zomerbed verlaagd was. 
 

Waterstandverschil 1995 met zomerbed en ruwheid 1926
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� Verandering zomerbed heeft meer invloed tijdens laagwater, dan tijdens hoogwater. Bij 
hoogwater stroomt het water ook door het winterbed. 
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Afvoerverdeling model rond Pannerdense Kop
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� Afvoerverdeling Pannerdense Kop is veranderd: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   12116   
Waal 7749 64.1% 7979 65.9% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 4136 34.1% 
 

Afvoerverdeling model rond IJsselkop
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� Afvoerverdeling IJsselkop is veranderd: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Pannerdens Kanaal 4329   4136   
Nederrijn 2505 57.9% 2317 56.0% 
IJssel 1825 42.1% 1820 44.0% 
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Bijlage XIII Grafieken 1995 met 
versmalling Candia 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling √  

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met versmalde Candia tijdens piek
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�Versmalling Candia heeft invloed op de afvoerverdeling: ook bij de piek. 
Meer water naar de Waal, dus ook hogere waterstanden. 
Minder water naar het Pannerdens Kanaal, dus ook lagere waterstanden benedenstrooms. 
Ter plekke van de versmalling minder water, maar ook minder ruimte: hogere waterstand. 
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Waterstandverschil 1995 met versmalling Candia
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Afvoerverschil 1995 met versmalling Candia
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Afvoerverdeling model rond Pannerdense Kop
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� Afvoerverdeling Pannerdense Kop is veranderd. Meer water naar de Waal, minder water naar 
het Pannerdens Kanaal: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   12084   
Waal 7749 64.1% 8369 69.3% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 3713 30.7% 
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� Afvoerverdeling IJsselkop redelijk gelijk gebleven. Door minder aanvoer van Pannerdens 
Kanaal, automatisch ook minder afvoer via de Nederrijn en IJssel: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Pannerdens Kanaal 4329   3713   
Nederrijn 2505 57.9% 2158 58.1% 
IJssel 1825 42.1% 1553 41.8% 
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Bijlage XIV Grafieken 1995 met 
Rijnstrangen 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling  √ 

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met RS zonder terugstroom
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Wel wateronttrekking via de Spijkse Overlaat, geen terugstroom via de Oude Rijn. 
� Waterstandverschil: bovenstrooms vanaf Rees al een lichte daling en na de onttrekking bij de 
Spijkse Overlaat een groot verlagend effect benedenstrooms. Afvoerverdeling splitsingspunten 
gelijk gebleven: daar geen dwarsprofielveranderingen. Afvoerverschil: door minder aanvoer vanaf 
de Bovenrijn, ook minder afvoer via de Waal, het Pannerdens Kanaal, de Nederrijn en IJssel. 
 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met RS met terugstroom
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Zowel wateronttrekking uit de Bovenrijn als terugstroming in het Pannerdens Kanaal. 
� Kleiner waterstandverlagend effect en zelfs waterstandverhogend effect in de IJssel, omdat 
daar nu meer water heen stroomt. 
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Afvoerverschil 1995 met Rijnstrangen zonder terugstroom
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Wel wateronttrekking via de Spijkse Overlaat, geen terugstroom via de Oude Rijn. 
� Effect Rijnstrangen duidelijk zichtbaar: Bovenstrooms vanaf Rees een licht verhoogde 
afvoersnelheid, waardoor de waterstand daar al daalt. En verlaagde afvoerhoeveelheid na de 
Spijkse Overlaat, waardoor benedenstrooms de waterstand ook daalt. 
 

Afvoerverschil 1995 met Rijnstrangen met terugstroom
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Zowel wateronttrekking uit de Bovenrijn als terugstroming in het Pannerdens Kanaal. 
� Effect Rijnstrangen is een stuk minder duidelijk zichtbaar benedenstrooms van de terugstroom 
via de Oude Rijn. Rond de Pannerdense Kop heeft de onttrekking door de Spijkse Overlaat nog 
steeds een groot afvoerverlagend effect, maar benedenstrooms van Pannerden vindt zelfs een 
hogere afvoer plaats door de doorstroming vanaf de Bovenrijn rechtstreeks naar het Pannerdens 
Kanaal. 
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Bijlage XV Grafieken 1995 met 
Ooijpolder 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling √  

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met Ooijpolder tijdens piek
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� Slechts kleine verschillen tijdens de piek, omdat de Ooijpolder al voor de piek volgelopen was. 
Afvoerverdeling splitsingspunten tijdens de piek gelijk gebleven: daar geen 
dwarsprofielveranderingen. 
 

Maximaal waterstand- en afvoerverschil 1995 met Ooijpolder
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� Tijdens de werking van de Ooijpolder als overloopgebied zijn de verschillen veel groter: een 
groot waterstandverlagend effect van 39,3 cm in de Waal en zelfs tot 10 cm waterstandverlaging in 
de andere Rijntakken. Afvoerverschil: door minder aanvoer vanaf de Ooijpolder, voornamelijk 
alleen minder afvoer in de Waal. Afvoerverdeling Pannerdense Kop wel tijdelijk veranderd. 



 

Lessen uit het verleden 
 

 

Waterstandverschil 1995 met Ooijpolder
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� Na de waterstandverlaging zorgt het leeglopen van de Ooijpolder na de piek voor hogere 
waterstanden in alle Rijntakken. 
 

Afvoerverdeling model rond Pannerdense Kop
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� Tijdens de piek geen verandering van de afvoerverdeling, maar tijdens de werking van de 
Ooijpolder als overloopgebied wel. Tijdelijk is de afvoer naar de Waal hoger en naar het 
Pannerdens Kanaal lager, dan in het hoogwatermodel van 1995: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   10878   
Waal 7749 64.1% 7169 65.9% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 3703 34.0% 
 
Afvoerverdeling IJsselkop zowel tijdens piek als tijdens werking van de Ooijpolder als 
overloopgebied gelijk gebleven: door (tijdelijk) minder aanvoer van Pannerdens Kanaal, 
automatisch ook minder afvoer via de Nederrijn en IJssel. 
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Bijlage XVI Grafieken 1995 met 
dijkdoorbraak Pannerdense Waard 
Vergeleken met de resultaten uit het hoogwatermodel van 1995: 
 

 Veranderd Onveranderd 
Piekwaterstanden √  
Piekafvoeren √  
Waterstanden √  
Afvoer √  
Afvoerverdeling √  

 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met Pan. Waard tijdens piek
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� Bijna geen verschillen tijdens de piek, omdat de Pannerdense Waard pas na de piek volloopt.  
 

Waterstand- en afvoerverschil 1995 met Pannerdense Waard
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� Tijdens de werking van de Pannerdense Waard als overloopgebied zijn de verschillen veel 
groter: een groot waterstandverlagend effect van 24,5 cm in het Pannerdens Kanaal, tussen de 5 
en 11 cm verlaging in de Bovenrijn en Waal en ongeveer 5 cm verlaging in de IJssel. 
Afvoerverschil: zo’n onttrekking vlak bij de Pannerdense Kop geeft een verlaagde afvoer in alle 
Rijntakken. Afvoerverdeling Pannerdense Kop en IJsselkop tijdelijk veranderd. 



 

Lessen uit het verleden 
 

 

Waterstandverschil 1995 met Pannerdense Waard
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� Na de waterstandverlaging zorgt het leeglopen van de Pannerdense Waard na de piek voor 
hogere waterstanden in alle Rijntakken. 
 

Afvoerverdeling model rond Pannerdense Kop
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� Tijdens de piek geen verandering van de afvoerverdeling, maar tijdens de werking van de 
Pannerdense Waard als overloopgebied wel. Tijdelijk is de afvoer naar het Pannerdens Kanaal 
hoger en naar de Waal lager, dan in het hoogwatermodel van 1995: 
 
 1995 Met ingreep 

 Qmax verdeling Qmax verdeling 

Bovenrijn 12081   11370   
Waal 7749 64.1% 6988 61.5% 
Pannerdens Kanaal 4329 35.8% 4388 38.6% 
 
Afvoerverdeling IJsselkop zowel tijdens piek als tijdens werking van de Ooijpolder als 
overloopgebied gelijk gebleven: door (tijdelijk) minder aanvoer van Pannerdens Kanaal, 
automatisch ook minder afvoer via de Nederrijn en IJssel. 
 
 
 


