
De beheersing van 
overstromingsrisico’s 
Jeroen Neuvel 



Bescherming door ruimtelijk 
ontwerp 

• het voorkomen en beperken van gewonden, 
doden en schade aan mens en milieu door 
een gebied slim in te richten, bijvoorbeeld 
met schuilplekken en vluchtroutes 
 

• Wat is voldoende bescherming en hoe kun 
je die bescherming bieden? 



Introductie 

• De deltabeslissingen 

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/deltabeslissingen


Overstroming en wateroverlast 



Focus 

•Overstromingen vanuit zee, rivieren of grote 
meren 
•Getriggerd door stormvloed, getijdevloed, 
rivieroverstroming en /of falen waterkering 



Ontwikkelingen 

• Toename van de populatie en economische waarde van 
beschermde gebieden 

• Klimaatverandering: zeespiegelstijging, toename 
rivierafvoeren 

• Bodemdaling 



Deltabeslissing 
waterveiligheid 

• Basisveiligheid: maximale overlijdenskans door 
overstroming 1/100.000 (oftewel 10-5 )/ jaar 

  



Lokaal Individueel Risico 

de kans per jaar voor een fictief persoon aanwezig 
op een bepaalde locatie om te overlijden als gevolg 
van een overstroming, daarbij rekening houdend 
met de mogelijkheid van preventieve evacuatie (De 
Bruijn, 2009). 



Berekening LIR 

Bron: Deltares 2011 



Risicobenadering 

 

Deltaprogramma 2014, p. 36   



Hoe gaan we de beoogde bescherming 
realiseren? 
 

(Bron: Nationaal waterplan, 2009) 



Meerlaagsveiligheid 

 
• Voorbereiding van 

rampenbestrijding 
 
 

• Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling 
 

• Het voorkomen van 
overstromingen 

(Bron: Nationaal waterplan, 2009) 



Voorkomen van 
overstromingen 

• Voorkomen van overstromingen door 
versterken van dijken. 

• Voorkomen van hoge waterstanden door de 
rivier meer ruimte te geven. 
 



 
 
Er worden normen voor 
een maximale 
overstromingskans per 
dijkvak vastgesteld. 
Deze normen variëren 
van 1:100 tot 1:100.000 
 

IenM (2016) Factsheets normering primaire waterkeringen 

 



Hoogwaterbeschermings- 
programma 

• Versterken van dijken die niet door de 
keuring heen zijn gekomen.  

• In de toekomst betere prioritering mogelijk, 
doordat we ook kunnen bepalen hoeveel 
een dijkvak afwijkt van de norm en wat de 
gevolgen van het falen van het dijkvak zijn.  



retentie 
polder 

groene rivier 
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Ruimte voor de Rivier 
(kaart) 

 

Bron: Edugis 



Wateroverlast 

• Vasthouden  
• Bergen  
• Afvoeren 

 
 



Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling 

• Elders bouwen 
• Anders bouwen 



Het LIR verschilt binnen en  
tussen dijkringen…. 

• Het overstromingsgevaar 
verschilt per locatie. 

• Diepe polders nabij 
waterkeringen hebben een 
relatief hoge blootstelling. 

• Vanuit het perspectief van 
overstromingsrisico’s zijn 
ruimtelijke ontwikkelingen in de 
meest blootgestelde gebieden 
ongewenst. 
 

• Tip: bestudeer een het VNK 
rapport van Dijkring 44. 

 
(RPB, 
2007) 



Mogelijke maatregelen 

Minder intensief landgebruik 
op de begane grond 

Keuze bouwmaterialen 

Geen kwetsbare functies op 
gevaarlijke plekken 

Drijvende woningen 

Bron: handreiking overstromingsrobuust bouwen 



Rampenbeheersing 

• Opleiden trainen oefenen 
• Informatievoorziening 

– Bewoners: app overstroom ik? 
– Tussen hulpdiensten  

• Ruimtelijke ordening kan faciliteren 



Gaan of blijven? 

Bron: ontwerp veilige omgeving 



Scenario’s evacuatie 

Situatie Veel tijd Weinig tijd 
Weinig mensen 
bedreigd 
Veel mensen bedreigd  

 



Reinwaterkelders Generatoren  Ophogen  

Beschermen vitale infrastructuur 

Bron: handreiking overstromingsrobuust bouwen 

(Ruimtelijke) maatregelen 



Succes met het ontwerp 
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