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Inpakken en  wegwezen
De Deltacommissie vindt dat veilige dijken en brede 

duinen moeten voorkomen dat laag Nederland 

overstroomt, omdat ‘evacueren van de Randstad geen 

reële optie is’. Dat is een voorbarige conclusie. Uit 

onderzoek van De Ingenieur, TNO en Rijks

waterstaat blijkt dat er nog wel degelijk rek 

zit in de evacuatiemogelijkheden. Het is 

mogelijk een dichtbevolkt, laaggelegen 

gebied te ontruimen, mits het sein 

voor evacueren 48 uur van 

tevoren wordt gegeven.

Tijdig ontruimen van dichtbevolkte

Evacuatie van bewoners uit het Limburgse 
Maasdorp Herten, december 1993.

Een nooduitgang
voor Nederland

DossierHet
EVACUATIEPLAN
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gebieden is mogelijk



De nadruk op het voorkomen van overstromingen door hoge
re dijken en stormvloedkeringen heeft ertoe geleid dat de op
tie preventief evacueren, plan B, van de bestuurlijke agenda is 
verdwenen. Die ontwikkeling wordt nog versterkt door de al
gemeen geaccepteerde gedachte dat het preventief evacueren 
van grote groepen mensen geen zin heeft, omdat de capaciteit 
van de verbindingen in de Randstad, met name wegen, vol
strekt onvoldoende is voor een dergelijke massale volksverhui
zing. Als een evacuatie over vijf dagen is uit te smeren, zou 

Natuurlijk moet het zo veilig mogelijk 
maken van onze waterkeringen de eerste prioriteit hebben, 
maar het zou onverstandig zijn daarnaast niet een plan B ach
ter de hand te hebben, voor als er onverhoopt toch een dijk be
zwijkt. Daarom komt De Ingenieur met zo’n evacuatieplan. Het 
breekt met traditionele rampenplannen, die voornamelijk de 
commandoketen bij een dreigende overstroming beschrijven: 
wie belt wie, en wie beslist wat. Alleen dat ‘wat’ wordt aan im
provisatie en gezond verstand overgelaten. Evacuatie in het 
dichtbevolkte stedelijk gebied gaat dan echter mis.

In het evacuatieplan van De Ingenieur moet iedere bewoner 
weten wat hem of haar te doen staat. Per postcode en zelfs per 
huisnummer ligt vast of hij of zij moet vluchten of juist thuis
blijven. In geval van vluchten ligt vast langs welke route, met 
welk vervoermiddel en wanneer. Dat alles staat in een Persoon
lijk Evacuatie Plan (PEP). Ook dan zal bestuurlijk improviseren 
onvermijdelijk zijn, maar dat gaat veel effectiever aan de hand 
van een gedegen evacuatiestrategie dan uit de losse pols.

Behalve een PEP moet er in de Randstad een onzichtbare 
overstromingsinfrastructuur komen die bij een overstroming 
voldoende tijd geeft om mensen veilig achter te laten, zodat ze 

later gecontroleerd uit het gebied zijn te halen. 
Een ontruimingsplan voor Dijkring 14 Zuidwest, 
een gebied in de regio Rotterdam met 1,4 miljoen 
inwoners, wordt haalbaar door juist heel veel men
sen niet te evacueren, zo tonen berekeningen van 
De Ingenieur en TNO aan. Zo wonen er naar schat

ting 360 000 mensen in hoogbouw van vier etages of hoger, 
die het beste thuis kunnen blijven. Het is dan ook verstandig 
flatgebouwen uit te rusten met overstromingsschuilzolders, 
bergingen op het dak met noodvoorraden, veldbedden, opblaas
vlotten, en dergelijke.

De berekeningen van De Ingenieur en TNO zijn een eerste 
proof of principle, maar ze tonen aan dat de evacués binnen  
44 uur het gebied verlaten kunnen hebben in plaats van bin
nen de 65 uur die het officiële plan Veiligheid Nederland in 
Kaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hanteert. 
Dat is een wezenlijk verschil, aangezien een storm die zo 
zwaar is dat hij evacuatie rechtvaardigt, niet eerder dan 48 uur 
van tevoren voldoende betrouwbaar is te voorspellen.

De aanleiding voor dit onderzoeksproject van De Ingenieur 
was de overstromingsramp in New Orleans als gevolg van de 
orkaan Katrina, waarbij zo’n 1100 doden vielen. Hoewel er veel 
misging, verliep één ding wonderwel goed: de evacuatie van 
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1,4 miljoen mensen. Omdat de kusten van de Amerikaanse 
staten Louisiana en Texas vaker worden geplaagd door orka
nen, zijn de bewoners zich goed bewust van het gevaar van 
overstromingen en beschikken overheden over goed uitge
werkte evacuatieplannen. Elk huishouden is bijvoorbeeld 
voorzien van een kaart waarop is vermeld wat de voor hem 
aangewezen evacuatieroute is om zo onnodige congestie te 
voorkomen. Ook langs de wegen zijn de evacuatieroutes dui
delijk aangegeven.

TASKFORCE
Dit bracht ing. Sander Terbruggen, redacteur van De Inge

nieur, op het idee om te onderzoeken of dat ook in Nederland 
kan. Hoe ziet plan B eruit? De huidige Nederlandse evacuatie
plannen beperken zich voornamelijk tot een stapel beleids
documenten, waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Gemeenten beschikken weliswaar over rampenplannen, maar 
die hebben vooral betrekking op grootschalige verkeersonge
vallen of ongelukken met gevaarlijke stoffen. Voor overstro
mingen bestaan er vrijwel geen plannen. Pas twee jaar gele
den heeft de regering een Taskforce Management Overstro
mingen (TMO) in het leven geroepen. Begin november houdt 
deze taskforce de grootschalige rampenoefening Waterproef, 
waarbij de zeedijk op enkele punten overstroomt, de rivieren 
kampen met hoogwater, en een IJsselmeerdijk doorbreekt (zie 
het kader ‘Nationale wateroefening’ op pagina 30). Het gaat 
echter om een grotendeels virtuele oefening, die is bedoeld 
om de draaiboeken van gemeenten, provincies, waterschap
pen, Rijk en hulpdiensten op orde te krijgen. Bovendien is 
preventieve evacuatie niet aan de orde. Als er al wordt ont
ruimd, vindt dat reactief plaats, dus nadat de dijken zijn door
gebroken. Maar dan is het eigenlijk al te laat.

Uit een studie die dr.ir. Bas Jonkman en dr. Nathalie Assel
man, twee Delftse onderzoekers, in 2005 uitvoerden, bleek 
dat een onverwachte dijkdoorbraak bij Capelle aan den IJssel 
in het ergste geval ruim 70 000 levens zou eisen. Volgens een 
meer realistisch scenario maakt die dijkdoorbraak toch nog 
enkele duizenden slachtoffers. Omdat ook de economische 
schade van een overstroming in de miljarden loopt, kiest de 
Nederlandse overheid voor een beleid gericht op voorkomen. 
Sinds de Watersnoodramp in 1953 geldt in feite het adagium 
‘dit mag nooit meer gebeuren’. De Deltawet is daarvan een uit
vloeisel, en ook de Deltacommissie onder voorzitterschap van 
prof.dr. Cees Veerman houdt zich eraan.

het misschien nog wel kunnen. Maar zo veel tijd zit er niet 
tussen de vaststelling dat evacuatie nodig is en het tijdstip van 
een eventuele dijkdoorbraak. Op zijn vroegst twee dagen van 
tevoren is de weersverwachting betrouwbaar genoeg om met 
redelijke mate van zekerheid iets te zeggen over de verwachte 
waterstand en golfoploop. Waar die eventuele doorbraak 
plaatsvindt, is dan nog niet bekend. Voor rivieren geldt dat er 
meer tijd is om te reageren, omdat een hoogwatergolf zich vrij 
lang van te voren aankondigt. Mede daardoor is de evacuatie 

Evacuatie tijdens de Watersnoodramp in 1953.
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van ruim 200 000 mensen uit het rivierengebied in 1995 
goed verlopen.

De vraag is of preventieve evacuatie van de Randstad terecht 
als onmogelijkheid terzijde is geschoven. Om te beginnen is de 
kans op een overstroming nooit helemaal uit te sluiten. Im
mers, 100 % veiligheid bestaat niet en zelfs bij een kans van 
één op tienduizend of honderdduizend kan het morgen of vol
gende maand gebeuren dat een of meer keringen het begeven. 
Zou bij een goede organisatie, zoals in New Orleans, preven
tief evacueren wel een reële optie kunnen vormen?

Om een antwoord te krijgen op die laatste vraag heeft Ter
bruggen samen met TNO een aantal computersimulaties uit
gevoerd voor het evacueren van de inwoners van Dijkringdeel 
14 Zuidwest. Dit is een van de dichtstbevolkte delen van de 
Randstad, dat de regio’s Haaglanden, Rijnmond (ten noorden 

van de Nieuwe Waterweg) en tussenliggende 
gebieden omvat en 1,4 miljoen inwoners telt.
In het kader van het project Veiligheid 
 Nederland in Kaart van Rijkswaterstaat zijn 
eerder evacuatiesimulaties gedaan. Daaruit 
bleek een nietgeorganiseerde evacuatie maar 

liefst 140 uur te duren, terwijl een optimaal georgani
seerde ontruiming nog altijd 65 uur kost. Terbruggen 
c.s. zijn opnieuw gaan rekenen, maar – anders dan 
Rijkswaterstaat – nu met een nieuw dynamische ver
keersmodel, Indy genaamd. Het model, ontwikkeld 
door TNO, de TU Delft en de Katholieke Universiteit 
Leuven, is in staat om in tijd variërende verkeerscon
dities te voorspellen, opstoppingen te lokaliseren, en 
uit te rekenen wat daarvan het effect is op andere rou
tes. Daarmee geeft het model een reëlere schatting 
van de vertragingen die het verkeer ondervindt dan 
het statische model dat alleen uitgaat van een vaste 
gemiddelde snelheid en is gebruikt voor Veiligheid 
Nederland in Kaart.

De invoer voor de modelsimulaties bestond uit het 
verkeersnetwerk in de regio, vastgelegd in wegvakken 

en knooppunten. Een ander be
langrijk gegeven is het aantal inwo
ners per viercijferig postcodege
bied, uitgaande van de veronder
stelling dat de 1,4 miljoen mensen 
bij een evacuatie vanuit huis ver
trekken. Ook veronderstellen Ter

bruggen c.s. dat ze dat allemaal per auto doen, met gemiddeld 
2,24 personen per wagen. In totaal gaat het dus om 635 000 
auto’s die via de beschikbare wegen zo snel mogelijk het ge
bied van de Dijkring moeten verlaten.

VERKEERSMODEL
Op basis van deze invoergegevens is een aantal scenario’s 

doorgerekend. Het referentiescenario is hetzelfde als dat van 
Veiligheid Nederland in Kaart, zij het dat er – als gezegd – geen 
statische, maar een dynamische verkeerstoedeling plaatsvindt, 
gebaseerd op actuele reistijden. Het levert een evacuatietijd op 
van 57 uur, hetgeen qua ordegrootte redelijk overeenkomt met 
het scenario van Rijkswaterstaat, dat uitgaat van 65 uur. Die 
tijd kan afnemen door het vertrek van de bewoners te sprei
den over 40 uur, waardoor de wegcapaciteit beter wordt benut 
en er minder opstoppingen ontstaan. In dit spreidingsscena
rio neemt de evacuatietijd ten opzichte van het referentie
scenario af tot 52 uur. Een andere optie is om inwoners die 
niet worden bedreigd door een overstroming omdat hun 
 woning op hoger gelegen gronden ligt, niet te evacueren. Als 
200 000 inwoners (14 %) thuisblijven, neemt de evacuatietijd 

een bescheiden 3,5 uur (6,2 %) af. Dat is echter nog steeds 
ruimschoots meer dan de periode van 48 uur tussen het be
sluit om te evacueren en het moment dat de keringen daad
werkelijk kunnen falen.

Voor een meer substantiële verkorting van de evacuatietijd 
zijn drastischer maatregelen nodig. Terbruggen c.s. hebben 
daarbij vooral gekeken naar het aantal mensen dat gebruik
makend van hoogbouw veilig in het gebied kan achterblijven. 
Daarnaast is geprobeerd om de evacuatieroutes (de herkomst
bestemmingsmatrix) te optimaliseren door het aantal routes 
dat elkaar kruist te minimaliseren. Wat betreft het vergroten 
van het aantal achterblijvers hebben de onderzoekers vastge
steld dat er binnen Dijkring 14 Zuidwest postcodegebieden 
zijn die boven NAP liggen, in een enkel geval (postcode 2554 
in Den Haag) zelfs meer dan 5 m. Op basis van de ergst denk
bare overstroming en bijbehorende waterstanden – een scena
rio dat de Taskforce Management Overstromingen heeft ont
wikkeld –, kon van circa 35 postcodegebieden worden vastge
steld dat die in elk geval de eerste 48 uur na een aantal 
dijkdoorbraken langs de kust gevrijwaard blijven van overstro
mingen. Als ook bewoners van hoogbouwflats verticaal vluch
ten naar hoger gelegen etages (vier en hoger), daalt het aantal 
inwoners dat moet worden geëvacueerd met ruim 360 000  
en neemt het aantal voertuigen af met ruim een kwart tot  
473 000. Daardoor daalt de evacuatietijd van 57 uur met 6,5 uur.

Het wordt nog gunstiger door ook de evacuatieroutes te op
timaliseren, zodat het verkeer zich beter verdeelt over de rou
tes uit het gebied. In dat geval neemt de totale evacuatietijd af 
tot 43 uur en 45 minuten, ruim beneden de 48 uursgrens. 
Deze forse verbetering houdt in dat het in theorie mogelijk is 
om een dichtbevolkt, laag gelegen gebied als Dijkring 14 Zuid
west te evacueren, mits het sein voor evacuatie twee dagen te
voren wordt gegeven. Daarmee maakt het onderzoek van De 
Ingenieur duidelijk dat evacuatie ook voor de Randstad wel de
gelijk een optie is, zij het dat zo’n operatie een gedetailleerde 
en gedegen voorbereiding vergt. Gezien de tijd die het kost 
om zelfs maar de zwakke plekken in de waterkeringen te ver

sterken, moet preventieve evacuatie veel meer aandacht krij
gen. Terbruggen c.s. geven aan dat er nog mogelijkheden ge
noeg zijn om de evacuatietijd aanzienlijk verder te bekorten. 
Zo is het in sommige gebieden ook veilig om achter te blijven 
op de derde etage; dat scheelt weer evacués. Ook is de beschik
bare wegcapaciteit efficiënter te benutten. Dat alles vereist ver
volgonderzoek, waarvoor de betrokken ministeries hun ver
antwoordelijkheid moeten nemen.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat zulk onderzoek nog 
steeds niet heeft plaatsgevonden. Watersnood is de ergste 
ramp die ons land kan treffen. De moeite die het kost om de 
daarvoor noodzakelijke berekeningen te maken, vallen in het 
niet bij de kosten die zijn gemoeid met de verbetering van de 
waterkeringen. Bovendien voldoet maar liefst 
30 % van onze dijken nog steeds niet aan de 
huidige normen en de door de commissie
Veerman geadviseerde verbeteringen komen 
pas op lange termijn gereed. Zeker in afwach
ting van geoptimaliseerde dijkveiligheid is een 
evacuatiestrategie een verstandig beleid. Er is dus eigenlijk 
geen reden om het niet te doen. Het is niet ‘of’, maar ‘en’.

Initiatiefnemer ing. Sander Terbruggen is direct bijgestaan door 
de volgende deskundigen bij TNO Business Unit Mobiliteit & 
Logistiek, die hun knowhow op het gebied van verkeersstromen 
en evacuaties inbrachten en waren betrokken bij de computer
simulaties: prof.ir. Ben Immers (tevens werkzaam bij TU Delft),  
ir. Gerdien Klunder, Joost Mak MSc en dr. Maaike Snelder. Verder 
verschafte Rijkswaterstaat data, feedback en financiële middelen, 
leverden prof.ir. Frank Sanders en dr.ir. Bas Jonkman van de  
TU Delft inbreng en feedback bij het opstarten van het project,  
en deelde ir. Bas Kolen van adviesbureau HKV Lijn in Water zijn 
kennis op het gebied van wegcapaciteiten en evacuatiesimulaties.

Een digitale versie van het volledige evacuatieplan van  
De Ingenieur is op te vragen via email o.v.v. evacuatieplan:
redactie@ingenieur.nl
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Na 25 uur evacuatie is volgens het door 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
gehanteerde scenario het ZuidHollandse 
wegennet in Dijkring 14 vrijwel geheel dicht
geslibd (de wegen met de rode rand).
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Bij evacuatie nemen mensen ook de tijd 
om hun waardevolle spullen mee te nemen.
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met landen als Japan en de Verenigde Staten, waar de zelfred
zaamheid bij overstromingen veel groter is. De Nederlandse 
bevolking is veel te afhankelijk gemaakt van de staat en heeft 
daardoor aan veerkracht ingeboet. Onze ramptolerantie, als je 
dat zo mag noemen, is tot vrijwel nul gereduceerd. Dat is erg 
jammer, want met een relatief geringe inspanning zou je de 
gevolgen van een onheil sterk kunnen verminderen.’

Prof.dr.ir. Chris Zevenbergen beaamt dat, zij het met na
druk op de term ‘relatief’, want het zal behoorlijk wat creativi
teit en inspanning kosten om gebouwen en fysieke infrastruc
tuur zo flood resilient als mogelijk te maken. Zevenbergen is 
directeur van Dura Vermeer Diensten, een onderdeel van 
bouwbedrijf Dura Vermeer, en een dag in de week hoogleraar 
Flood Resilience van Stedelijke Systemen bij UnescoIHE In
stitute for Water Education in Delft. Hij heeft het rapport van 
de Deltacommissie met enige verbazing gelezen. ‘De commis
sieVeerman legt wel heel erg de nadruk op het verminderen 
van de kans op overstromingen. Dat is merkwaardig, want in 
veel landen zien we een beweging in een andere richting: 
meer nadruk op het managen van risico’s. Internationaal is de 
trend het vergroten van de veerkracht door sterke dijken (plan 
A) en door te anticiperen op een overstroming (plan B). Deze 
trend wordt gevoed door het inzicht dat klimaatverandering 
leidt tot grotere onzekerheden in de kansberekening, bijvoor
beeld het bepalen van de kans op een superstorm.’

Zevenbergen pleit daarom voor het overeind houden van 
de zogeheten klimaatbestendigheidstoets. Dat wil zeggen het 
toetsen en waar nodig aanpassen van ruimtelijke plannen op 
hun kwetsbaarheid voor overstromingen. ‘Niet achteraf als de 
gebouwen of wijken er al staan, want dan kost het veel meer 
inspanning om ze klimaatbestendig te maken. Het moet ge
beuren in de ontwikkelingsfase, als er besluiten worden ge
nomen over de inrichting van een gebied, de ligging van de 
 infrastructuur en het soort woningen en gebouwen.’

Het verhogen van de fysieke veerkracht tegen overstromin
gen kan op verschillende manieren. De eerste, al bedacht door 
de Germaanse stammen en beeldend beschreven door de 

 Romeinse veldheer en schrijver Plinius in 47 na Chr., is het 
opwerpen van terpen ‘in een eeuwig door de natuur omstre
den gebied waarvan onduidelijk is of het bij het vasteland 
hoort of deel uitmaakt van de zee’. Volgens prof.dr.ir. Arjen 
Hoekstra, hoogleraar Multidisciplinair Waterbeheer aan de 
Universiteit Twente, vormen terpen en wierden ook in onze 
tijd nog een prima vluchtplaats in geval van overstromingen. 
‘Een vluchtplaats hoeft geen heuvel te zijn; het kan ook een 
bestaand gebouw zijn mits dat overstromingsbestendig is. 
Waar het om gaat, is dat het plekken zijn waar groepen men
sen zichzelf in veiligheid kunnen brengen zonder dat ze daar
voor grote afstanden moeten afleggen. In dichtbevolkte gebie
den als de Randstad zijn ze bij voorkeur te voet bereikbaar. In 
dunbevolkte regio’s moeten mensen misschien een klein stuk
je met de fiets of met de auto.’

Afhankelijk van de snelheid waarmee het water komt, on
derscheidt Hoekstra verschillende soorten vluchtplaatsen. Als 
het overstromingsgevaar erg groot is en de tijd om een veilige 
plek te vinden klein, kunnen mensen vluchten naar een ver
hoging in de wijk waar weinig of geen faciliteiten zijn. Zo’n 
vluchtplaats is niet bedoeld om lang te blijven, maar vooral om 
het vege lijf te redden. Zodra de omstandigheden het toelaten 
zijn de vluchtelingen per boot te evacueren naar een vlucht
plaats van het tweede type. Dat kan een hoog gebouw zijn of 
een heuvel met een beschutte ruimte en voorzieningen om het 
met een groep mensen een week of wat uit te houden. Dat be
tekent dus er voldoende drinkwater, voedsel, dekens, een satel
liettelefoon en spelletjes aanwezig moeten zijn, evenals boten 
om mensen op te halen van de onbeschutte vluchtplaats.

De vluchtplaatsen sluiten aan op het door Hoekstra ontwik
kelde concept van de zelfredzame cellen, bedoeld om de socia
le veerkracht bij een overstroming te vergroten. ‘Bij een groot
schalige ramp wordt de samenleving als geheel getroffen. 
 Allerlei onderdelen, zoals de energievoorziening en de water
leiding, functioneren niet meer en ook het telefoonnetwerk 
valt waarschijnlijk uit of raakt overbelast. Mensen zijn dus 
aangewezen op zichzelf en hun directe omgeving om te over

‘Immanente veiligheid is een contradictio 
in terminis’, zegt prof.dr. Uri Rosenthal, voorzitter van het COT, 
Instituut voor Veiligheids en Crisismanagement en hoogleraar 
Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. ‘Ook constructies die 
immanent veilig worden geacht, zijn bedacht en gemaakt door 
mensen. Niets, ook de hoogste dijk niet, is 100 % veilig. En dan 
heb ik het nog niet over beveiliging. Ik voel me niet geroepen 
om scenario’s te ontwikkelen, maar voor mensen die echt van 
kwade wil zijn, zijn ook onze waterkeringen niet veilig.’

Een dergelijk scenario is overigens ooit beschreven door 
Alistair MacLean, auteur van avonturenromans. In zijn boek 
Floodgate beschrijft hij hoe de Fighters for Freedom (FFF) de 

Een nooduitgang
voor Nederland
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Als het toch een keer misgaat met de dijken in Nederland, biedt evacuatie een 

nooduitgang. Maar er moet meer gebeuren om de bevolking voor te bereiden op de 

dag dat het water komt, want de zelfredzaamheid bij overstromingen is slecht 

ontwikkeld. ‘Mensen maken zich weinig zorgen, omdat ze zich een overstroming  

maar moeilijk kunnen voorstellen.’

Nederlandse regering chanteren met het opblazen van dijken. 
Bij wijze van voorproef ondermijnen ze een dijk, waardoor 
Schiphol onder water komt te staan. Het ingrijpen van politie
inspecteur Van Effen voorkomt dat de Haringvlietkering 
wordt opgeblazen en ZuidwestNederland overstroomt.

Het feit dat 100 % veilige waterkeringen per definitie niet 
bestaan, betekent niet dat we bij de pakken moeten gaan neer
zitten, meent Rosenthal, die ook fractievoorzitter van de VVD 
in de Eerste Kamer is. ‘Op dit vlak is in Nederland nog een 
wereld te winnen als we ernst maken met wat koningin 
Beatrix in haar jongste troonrede ‘zelfredzaamheid’ noemt.  
In Nederland is die slecht ontwikkeld, zeker in vergelijking 

Bij hoogwater in 
Kampen houden 
schotten voor de 

deuren woningen 
droog.

FOTO’S WaTerSCHaP grOOT SaLLand

FOTO WiLLem middeLkOOP/HOLLandSe HOOgTe

Tijdens de evacuatie uit het rivierengebied 
in 1995 werden noodslaapzalen ingericht.

tekst ir. joost van kasteren

Op het ergste  voorbereid
Risicoperceptie van burgers is te  beperkt
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Drie jaar geleden vond met enig feestelijk vertoon de 
opening plaats van de Drijvende Kas, een project van 
Dura Vermeer. Deze tuinbouwkas drijft op een con-
structie van piepschuim en staal in een schil van 
beton. In diezelfde periode bouwde het bedrijf enkele 
tientallen amfibische en drijvende woningen in de 
uiterwaarden van de Maas bij Maasbommel. Bij lage 
waterstand rusten ze op een betonnen ondergrond en 
als het water meer dan 70 cm stijgt – naar verwach-
ting gemiddeld eens per vijf jaar –, kunnen, ver-
ankerd aan een meerpaal, een verschil in waterpeil 
van 5,5 m opvangen. Inmiddels heeft het bouw-
bedrijf ook een drijvende en een amfibische rijtjes-

woning ontwikkeld die een voor- en achtertuin hebben.
Dura Vermeer is verder betrokken bij het consortium 
Composieten in de Bouw, dat zich onder meer richt op 
het gebruik van deze materialen voor flood proof bou-
wen. Het voordeel ten opzichte van traditionele bouw-
materialen is dat composieten niet alleen licht en sterk 
zijn, maar dat de verschillende bouwdelen ook vooraf 
in de fabriek zijn te maken. Op de bouwplaats volstaat 
dan het in elkaar klikken van de delen. Zeker als die 
bouwplaats een drijflichaam is van EPS (geëxpandeerd 
polystyreen, ofwel piepschuim) en beton, biedt dat gro-
te logistieke voordelen. Het voordeel voor de koper is 
dat hij gemakkelijk een deel van de woning kan vervan-

gen in geval van schade of als hij erop is uitgekeken.
Die flexibiliteit is volgens prof.dr.ir. Chris Zevenber-
gen, directeur van Dura Vermeer Diensten, ook 
nodig, omdat we niet meer overal kunnen bouwen 
voor de eeuwigheid. ‘Locaties die nu nog aantrekke-
lijk zijn als woongebied, bijvoorbeeld buitendijkse 
gebieden, willen we over vijftig jaar misschien een 
bestemming geven als overloopgebied of moeten we 
tegen die tijd reserveren voor het verhogen en verbre-
den van waterkeringen. Het zou mij niet verbazen als 
over een aantal jaar tegen een projectontwikkelaar 
wordt gezegd: hier woningen bouwen is toegestaan, 
maar over vijftig jaar moeten ze weg.’
www.dvbd.nl

Fragment van de kaart 
met nieuwbouwlocaties 

(rood) en het niveau 
van de bouwgrond 

onder NAP (blauw).

WATERPROOF WONINGEN
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namens de gemeente Dordrecht betrokken bij het project 
 Urban Flood Management. ‘Dat is ook wat Rijkswaterstaat 
heeft geadviseerd. Wij onderzoeken of dat ook anders kan.’

De toekomstige bewoners moeten zich er van bewust zijn 
(en blijven) dat er overstromingen kunnen plaatsvinden. Dat 
ligt voor de hand, maar als er een paar jaar geen overstroming 
is, dan zakken de risico’s weg uit het individuele en collectieve 
bewustzijn. Met als gevolg dat als er een overstroming dreigt 
niemand weet wat hij of zij moet doen of, nog erger, dat 
vluchtroutes zijn geblokkeerd als gevolg van wegwerkzaamhe
den. Van Herk: ‘Een van de ideeën is de Wantijvallei, waarin 
bijvoorbeeld parken komen die enkele malen per jaar kunnen 
vollopen. Op die manier kun je de dynamiek van het water la
ten zien en blijven mensen zich realiseren dat hun wijk onder 
water kan komen te staan. Tegelijkertijd kan het, als het goed 
is aangelegd, een verrijking vormen van de leefomgeving.’

In het project Urban Flood Management werkt Dordrecht 
samen met Londen en Hamburg, steden die ook in overstro
mingsgevoelige gebieden bouwen. Hamburg wil met onder 
meer zijn Hafencity en de sprong over de Elbe het stedelijk 
gebied met honderden hectaren uitbreiden zonder het zicht 
op het water te verbergen achter hoge dijken. Een deel van 
het gebied wordt opgehoogd, maar er zijn ook delen die regel
matig onder water zullen staan, zoals het Waterfront, dat di
rect is gelegen aan de getijdenrivier. Londen bouwt in de ui

terwaarden van de Thames, 
waar over vier jaar onder 
meer het Olympisch Dorp 
moet zijn verrezen.

Technisch gezien zijn er 
verschillende mogelijkheden 
om de schade aan woningen, 
gebouwen en infrastructuur 
te beperken. In Hamburg bij
voorbeeld zijn appartemen
tencomplexen gebouwd waar
van de plint, de onderste 3 m 
waterdicht is af te sluiten. Be
woners kunnen het gebouw 
in en uit via loopbruggen. In 
geval van een dreigende over
stroming – elke paar jaar is 
het wel raak – wordt hen ge
adviseerd om hun auto elders 

te parkeren. Niet alleen om de auto zelf te beschermen, maar 
ook om de schade te voorkomen die drijvende auto’s kunnen 
aanrichten aan gebouwen, lantaarnpalen en andere objecten.

Het appartementencomplex met waterdicht te maken plint 
is een voorbeeld van een zogeheten dry proofwoning, althans 
in de typologie zoals die door een Nederlands consortium van 
bedrijven en kennisinstellingen is ontwikkeld voor de Richtlij
nen voor bouwen in natte gebieden. Naast de dry proofwoning 
is er ook een wet proofvariant, die zo is gebouwd dat de bene
denverdieping zonder bezwaar kan overstromen. Andere ty
pen zijn de drijvende en amfibische woning en natuurlijk het 
huis op palen.

Deze concepten zijn niet nieuw. Boerderijen in de uiter
waarden werden altijd al zo gebouwd dat de benedenverdie
ping zonder al te veel bezwaar jaarlijks enkele weken onder 
 water kon staan, en in Kampen zijn tientallen 
woningen en bedrijven voorzien van metalen 
deuren om het water buiten te houden. Overi
gens is die maatregel ook bedoeld om te voor
komen dat het water via de woning de laag ge
legen binnenstand in stroomt. In feite funge
ren de woningen dus als waterkering.

Ir. Ties Rijcken, een van de bedenkers van 
de Drijvende Stad en tegenwoordig coördina
tor van het Climate Adaptation Lab van de TU Delft, zet vraag
tekens bij het groeiend enthousiasme voor overstromingsbe
stendig bouwen, hetzij op terpen, hetzij in de vorm van drij
vende of amfibische woningen. ‘Als het om buitendijkse 
gebieden gaat, zoals bij De Stadswerven van Dordrecht kan ik 
me er nog iets bij voorstellen – hoewel het gebied ook heel 
goed tegen overstromingen is te beschermen met enkele slim 
geplaatste keringen. Maar als het gaat om binnendijkse gebie
den, moet je je steeds afvragen of dat nu de goedkoopste ma
nier is om het risico van overstromingen te verkleinen. Is het 
niet nog steeds veel goedkoper om de kans op overstromingen 
te verminderen door de dijk iets te verhogen?’

Bij het bouwen op terpen doet zich nog een ander pro
bleem voor, geeft Rijcken aan. ‘Wat doe je met de bestaande 

‘Nederlanders hebben 
een overdreven 
voorstelling van wat 
ze van de overheid 
mogen verwachten’

leven. Zelfredzaamheid betekent dat je dat stimuleert, dat je 
niet alles van bovenaf probeert te regelen, maar je beperkt tot 
bijsturen. Dat vergt een heel andere bestuurlijke invalshoek 
dan de topdownbenadering waarbij een centraal commando
centrum instructies geeft.’ In het concept van Hoekstra moe
ten er per wijk of buurt een of meer vluchtplaatsen worden 
aangelegd. 

Prof.dr. Jeroen Aerts van het Instituut voor Milieuvraag
stukken van de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat nog een 
stapje verder en pleit voor het aanleggen van complete woon
wijken op terpen: de Vinexterp. ‘De komende decennia wor
den meer dan één miljoen woningen gebouwd, waarvan zeker 
een half miljoen in gebieden die kunnen overstromen als de 
waterkering het begeeft’, vertelt Aerts. ‘Waarom bouwen we 
die wijken niet gewoon op terpen? Dat levert allerlei voordelen 
op: ze zijn niet alleen veiliger, maar ook mooier. Landschappe
lijk is veel meer te spelen met de hoogteverschillen. Daarnaast 
passen in die terpen allerlei infrastructurele voorzieningen, 
zoals een tunnelbak voor RandstadRail of voor doorgaande 
wegen, en een leidingenstraat. Door zo’n ondergrondse infra
structuur verbetert de bereikbaarheid en verdwijnen de pro
blemen met fijn stof.’

De kosten van ophogen hoeven volgens Aerts geen pro
bleem te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meerkosten per wo
ning tussen 8000 en 10 000 euro liggen. Bewoners zijn best 
bereid om die meerprijs te betalen voor waterproof wonen, zo 
bleek uit een enquête onder 1200 huishoudens in het rivieren
gebied. ‘Bovendien’, zo voegt hij er aan toe, ‘moet je niet ver

geten dat het Rotterdamse Havengebied – bij elkaar tussen 
6000 en 10 000 ha groot – ook is verhoogd. Sommige delen 
zoals de Maasvlakte zelfs tot 5 m boven NAP. Als dat kan voor 
een raffinaderij, dan moet dat ook kunnen voor een woonwijk.’

Aerts erkent dat ophogen tot problemen kan leiden, met 
name waar de ondergrond bestaat uit slappe veenlagen. ‘Mijn 
eerste reactie is om zo min mogelijk te bouwen in veengebie
den, want ook zonder ophoging is dat lastig en duur. Je moet 
alles onderheien en dan nog moet je om die tien jaar wegen 
ophogen en de riolering vervangen. Als je er niet onderuit 
komt, dan zou je kunnen denken aan terpen met een kern van 
piepschuim die blijven drijven. Volgens mij zijn er vast wel in
novatieve oplossingen te bedenken als ingenieurs wat buiten 
de bestaande kaders proberen te denken.’

In plaats van de grond op te hogen is het natuurlijk ook het 
proberen waard om woningen, gebouwen en infrastructuur zo 
flood resilient mogelijk te maken. In het kader van het internatio
nale project Urban Flood Management worden in Dordrecht 
plannen gemaakt voor de ontwikkeling van De Stadswerven, nu 
nog een wat oud en vermoeid ogend haven en industriegebied 
dat op het punt ligt waar drie rivieren samenkomen. Daar moe
ten circa 1500 woningen komen, plus de nodige voorzieningen. 
‘Om op de klassieke manier veilig te kunnen bouwen zou het 
gebied eigenlijk opgehoogd moeten worden tot +4 m NAP’, 
zegt Sebastiaan van Herk MSc, technisch bestuurskundige en 

Als alle nu bekende woningbouwplannen in Neder-
land worden uitgevoerd, dan komen er de komende 
twintig jaar 1,3 miljoen woningen bij, waarvan  
500 000 in gebieden met een overstromingsrisico. 
Dat constateert het Nirov, het Nederlands Instituut 
voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, in 
de recent verschenen Quickscan. Daarin wordt de 
Nieuwe Kaart van Nederland, waarop alle nieuw-
bouwplannen van gemeenten zijn aangegeven, 
gecombineerd met de risicokaarten van de over-
heid. Daarop is onder meer te zien hoe hoog het 
water komt bij falen van de primaire waterkering. 
In sommige gevallen is dat meer dan 7 m hoog. 

Van alle bouwplannen – die waarschijnlijk niet 
 allemaal doorgaan – is maar een fractie water-
bestendig ontworpen, dat wil zeggen dat de 
schade meevalt na een eventuele overstro-
ming. Volgens het Nirov is er volop aanlei-
ding om de waterrobuustheid van de 
plannen en voornemens goed tegen 
het licht te houden.
www.nirov.nl

ZORGEN IN DE POLDER

Ontwerp van 
amfibische 

 rijtjeswoningen.
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Ontwerp van een overstromingsbestendige woning.

iLLuSTraTie mVrdV

iLLuSTraTie dura Vermeer



Het is donker en de regen komt met bakken uit de 
hemel. Lopend over een rivierdijk worden we geacht 
om dingen te zien die de integriteit van de waterke-
ring in gevaar kunnen brengen. Links ligt puin gestort 
tegen de dijk. Riskant, want dat betekent dat het gras 
dood is, waardoor de kans op erosie toeneemt. We 
zetten een piketpaaltje en geven de locatie door aan 
het actiecentrum. In de sloot langs de dijk borrelt 
water op, wat duidt op onderloopsheid. Dat is erg ris-
kant, dus plaatsen we ook hier een paaltje en maken 
daar melding van. Het asfalt van de weg vertoont wat 
scheuren. Dat moet wel een keer worden gerepareerd, 
maar is voor het moment niet relevant. Denken we. 

Na een tijdje echter blijken de scheuren langer en bre-
der te worden. Zozeer zelfs dat de binnenzijde van de 
dijk afschuift de kering bezwijkt, waardoor het water 
de polder in loopt. Overstroming!
Gelukkig is het maar een spel. Dijkpatrouille, want zo 
heet de door Deltares ontwikkelde game, is niet 
bedoeld voor ontspanning, maar om dijkwachters, de 
mensen die worden opgeroepen in geval van beperkte 
of uitgebreide dijkbewaking, te trainen. Deze dijkwach-
ters worden gerekruteerd uit de gelederen van het 
waterschap, maar ook onder vrijwilligers. Oefenen is 
niet zo eenvoudig, want het opzetten van een realisti-
sche oefening kost tijd en geld en bovendien ligt het 

verloop ervan vast. ‘Dijkpatrouille kun je in je eentje 
achter het beeldscherm spelen op de tijd die je uit-
komt’, licht Micheline Hounjet van Deltares toe. ‘Het 
verloop laat zich niet voorspellen, maar is afhankelijk 
van de interactie tussen speler en computer. Dat maakt 
het niet alleen spannend, maar ook leerzaam.’
Een vereenvoudigde versie van Dijkpatrouille is te 
spelen in het Amsterdamse wetenschapscentrum 
Nemo.
www.delftgeosystems.nl/dijkpatrouille

DIGITALE DIJKPATROUILLE
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 INTERNETBRONNEN

www.deltacommissie.nl
Plannen van de Deltacommissie om Nederland overstromingsbestendig te houden.
www.traverse.nl
Het project Urban Flood Management in Dordrecht.
www.hafencity.com
Hamburg bouwt in het oude overstromingsgevoelige havengebied een nieuw centrum.
www.cot.nl
Website van COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
www.ivm.falw.vu.nl
Onderzoek naar de mogelijkheid om Nederland veiliger te maken door op megaterpen 
te bouwen.

Een nooduitgang
voor Nederland

DossierHet
EVACUATIEPLAN

perspectief, geeft Terpstra aan. ‘Mensen zijn alleen in staat om 
hun zelfredzaamheid te vergroten als ze weten welke voorbe
reidingen zinvol zijn en wanneer zij vertrouwen hebben in die 
voorbereidingen. Het ontbreken daarvan kan gemakkelijk lei
den tot bagatellisering van het risico.’

Veel Nederlanders kunnen zich weinig of niets voorstellen 
bij een overstroming. Ze weten ook niet wat ze dan moeten 
doen, maar dat wil niet zeggen dat ze niets doen. Rosenthal: 
‘De ervaring leert dat mensen niet gauw in paniek raken bij 
rampen. Heel veel mensen gaan dingen doen, redderen, om 
te zorgen dat zijzelf en hun verwanten veilig zijn. Dat moet je 
op een of andere manier proberen te sturen. Als je in een eve
nementenhal vier nooduitgangen hebt die goed verlicht zijn, 
dan zie je dat mensen zich evenredig verdelen over die vier 
uitgangen. Is er maar één slecht verlichte nooduitgang in de 
hal, dan wordt het dringen.’

Een van de sturingsmiddelen is goede communicatie, die 
aansluit bij de menselijke psyche. ‘Wat wel eens wordt verge
ten is dat mensen tijd nodig hebben om zich te realiseren wat 
de alarmerende boodschap voor hen betekent’, geeft Rosenthal 
aan. ‘De waarschuwing ‘nu wegwezen’ leidt daarom vaak tot 
letterlijk het tegenovergestelde gedrag: men gaat naar de plaats 
van het onheil toe, of blijft juist zitten, gaat bij anderen navra
gen of het inderdaad zo erg is, en belt familie en vrienden. Ook 
de zorgen die mensen zich maken over hun kinderen die op 
school zitten, of over hun huisdieren, worden nogal eens on
derschat. Daardoor kan het gebeuren dat mensen die geacht 
worden binnen te blijven bij een ramp, juist de straat opgaan 
om hun kind van school te halen of om de hond te zoeken.’

In zijn algemeenheid geldt, aldus Rosenthal, dat wanneer 
zich iets ernstigs voordoet mensen steun zoeken in de ge
meenschap waarin ze leven. De aanwezigheid van familie, 
vrienden en bekenden is belangrijker dan oproepen en zelfs 
dwangmaatregelen van de overheid. ‘Ten tijde van de Waters
noodramp in 1953 weigerde de bevolking van Zierikzee, die 
toen toch heel erg gezagsgetrouw was, om te evacueren. Zelfs 
aandringen van het Koninklijk Huis mocht niet baten. Dat 
geeft aan hoezeer groepsgedrag kan domineren over raad
gevingen en zelfs dwangmaatregelen van de overheid.’

Wat dat betreft sluit het eerder genoemde concept van 
Hoekstra, de zelfredzame cellen met vluchtheuvels en gebou
wen waarop en waarin mensen zich snel in veiligheid kunnen 
brengen beter aan bij wat we weten van de menselijke psyche 
dan tot in detail uitgewerkte evacuatieplannen met routekaart

jes. Die laatste zijn vooral in dichtbevolkte gebieden nodig wil 
een evacuatie met enige kans op succes kunnen verlopen, zo 
blijkt uit het onderzoek van ing. Sander Terbruggen (zie pagi
na 20). ‘Als puntje bij paaltje komt, kiezen mensen toch de 
route die hen vertrouwd is, kaartje of niet’, stelt Rosenthal. 
‘Dat speelt niet alleen bij een dreigende overstroming, maar 
bijvoorbeeld ook bij een massale evacuatie uit een stadion.’

Overigens maakt Rosenthal wel de kanttekening bij het ver
haal van Hoekstra dat het effect van zelfredzame cellen waar
schijnlijk sterk afhangt van de mate van sociale cohesie in een 
buurt. ‘In een dorp werkt het vermoedelijk beter dan in een 
stadswijk waar mensen uit verschillende sociale klassen en 
verschillende etnische achtergronden wonen.’

Of er in Nederland nu alleen nog maar wa
terbestendige woningen aangelegd moeten 
worden, is de vraag. Duidelijk is wel dat de fy
sieke veerkracht van gebouwen en infrastruc
tuur nog behoorlijk beter kan, zodat bij een on
verhoopte overstroming veel meer mensen dan nu verticaal 
kunnen evacueren, bij voorkeur in hun eigen wijk. Het onder
zoek van Terbruggen wijst ook op het belang daarvan. Tegelij
kertijd moet ook worden gewerkt aan de sociale veerkracht, zo
dat mensen weten wat ze moeten doen. Dat kan topdown met 
duidelijke instructies en kaartjes van bovenaf, of bottomup, 
vertrouwend op de zelfredzaamheid van mensen. De beste 
aanpak is alleen maar proefondervindelijk te ontwikkelen. 
 Rosenthal wil daarom graag een lans breken voor samenwer
king tussen ingenieurs en gedragswetenschappers bij het ont
wikkelen van evacuatieplannen. ‘De human factor is van door
slaggevend belang voor het slagen ervan’, stelt hij.

bebouwing? Als de 
overheid het ver
plicht zou stellen 

om nieuwe wijken voortaan op terpen te bouwen, dan zeg je 
eigenlijk tegen bewoners van bestaande wijken dat ze niet vei
lig wonen. Sterker nog, als de terp uit de algemene middelen 
wordt gefinancierd, dan moeten ze meebetalen aan de ver
hoogde veiligheid van hun nieuwe buren, terwijl ze daar zelf 
niet van profiteren. Dat lijkt me in strijd met het beginsel dat 
alle burgers voor de overheid gelijk zijn.’

OVERHEID
Terug naar plan B, het evacueren van bewoners bij dreigen

de overstromingen. Uit het voorgaande blijkt dat vluchtplaat
sen, terpen, drijvende constructies en waterbestendige hoog
bouw mogelijkheden bieden voor verticaal evacueren. En hoe 
meer mensen in het gebied kunnen blijven, hoe minder er ho
rizontaal hoeven te evacueren over de weg. De vraag is hoe het 
zo is te organiseren dat mensen in tijden van (waters)nood 
doen wat ze geacht worden te doen. Zeker als zo’n noodsitua
tie zich, dankzij veilige waterkeringen, maar een of twee keer 

per eeuw voordoet en de ramptolerantie van de Nederlander 
tot vrijwel nul is gereduceerd.

Hoogleraar Rosenthal: ‘Het probleem is dat de Nederland
se burgers decennialang zijn opgevoed met een overdreven 
voorstelling van wat ze van de overheid mogen verwachten. 
Het idee dat ook wij kunnen worden getroffen door een na
tuurramp, zoals een vloedgolf waartegen onze dijken niet be
stand zijn, is volstrekt verdwenen uit het collectieve bewust
zijn. De algemene indruk is dat natuurrampen iets zijn uit 
een ver verleden of uit verre landen. Bij ons wordt meteen 
 gevraagd waarom de overheid dit heeft laten gebeuren.’

Een onlangs gepubliceerd onderzoek van ir. Teun Terpstra 
van de Universiteit Twente, uitgevoerd in de Flevopolders, 
Delfland, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, bevestigt de 
gebrekkige risicoperceptie van de Nederlander. Terpstra: 
‘Mensen maken zich weinig zorgen, omdat ze zich een over
stroming maar moeilijk kunnen voorstellen. Ze hebben groot 
vertrouwen in de waterkeringen. Niet zo verwonderlijk, want 
de overheid heeft jarenlang verkondigd dat ze zorgt voor droge 
voeten en dat we rustig kunnen gaan slapen.’

Een tweede mechanisme hangt samen met het handelings

Als oefening voor 
een eventuele 

evacuatie zorgde 
Rijkswaterstaat 

dat de toe
gangsweg naar 

de A7 na de 
voetbalwedstrijd 
GroningenADO 
Den Haag begin 

deze maand in 
beide richtingen 

was te gebruiken.

Op 3 november start een landelijke oefening om na te 
gaan in hoeverre Nederland, of in elk geval de 
bestuurders en hulpdiensten, zijn voorbereid op over-
stromingen. Volgens de planning breekt op maandag 
een zeedijk door (oefening Watergolf ), overstromen 
op dinsdag enkele rivieren (oefening Waterloop), en 

loopt op woensdag Flevoland onder (oefening Water-
bassin). De laatste twee dagen wordt de nafase, de 
zorg voor mens en maatschappij na de ramp, geoe-
fend, evenals de risicocommunicatie.
De vijfdaagse oefening, Waterproef genaamd, is waar-
schijnlijk de grootste rampenoefening ooit met deelna-

me van alle gemeenten, provincies en 
waterschappen en tienduizenden hulpver-
leners van brandweer, politie en GGD. Vol-
gens een woordvoerder van de Taskforce 
Management Overstromingen (TMO) is dit 
het ideale moment om alle draaiboeken op 
orde te krijgen.

De TMO is in 2006 opgericht door het vorige kabinet-
Balkenende om Nederland beter voor te bereiden op de 
gevolgen van een overstroming. Dat mocht ook wel, 
want het gevaar van overstromingen is vrijwel van de 
maatschappelijke en bestuurlijke radar verdwenen. De 
taskforce kreeg tot taak om een betere organisatie op 
te zetten voor het geval dat een deel van Nederland 
overstroomt. De oefening begin november vormt het 
sluitstuk van die operatie. Daarna moet Nederland zijn 
voorbereid, althans de bestuurders en de hulpdiensten. 
Of de burgers zich zullen houden aan de bedachte sce-
nario’s, blijft ook na november de vraag.
www.platformoverstromingen.nl

NATIONALE WATEROEFENING
iLLuSTraTie deLTareS
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Een scène uit het spel ‘Dijkpatrouille’, 
dat bedoeld is om dijkwachters te trainen.

Impressie van een stadswijk op een megaterp

iLLuSTraTie STrOming/in OPdraCHT Van deLTareS en iVm

‘Ze kiezen toch de 
route die hen vertrouwd 
is, kaartje of niet’

FOTO riJkSWaTerSTaaT
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