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het blauw van de zee het blauw van de hemelVoorwoord

‘Je zou een film moeten maken’. Dat is wat hoogleraar innovatie Sjoerd Romme van de TU 

Eindhoven in december 2006 zei, in het afsluitend rondje van de eerste workshop rondom 

het innovatieve veiligheidsconcept dat nu voor u ligt. Getriggerd door Al Gore en zijn 

‘An inconvenient truth’ lijkt een film voor de hand te liggen om een nieuw denkconcept 

onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Een film gaan we daarom maken. 

Een goed begin is al te zien op www.katrina2050.nl

Maar het échte verhaal begint eerder. In 2005 schreef Geert 
Roovers een opiniestukje in Het Waterschap getiteld ‘Op 
naar de Veiligheidsketen’. In het stukje betoogde hij dat 
juist het meenemen van gevolgbeheersing een meerwaarde 
voor het omgaan met veiligheid tegen overstromingen kan 
zijn. Naar aanleiding van de discussies hierover heeft Geert 
contact gezocht met het WaterINNovatiebron (WINN) van 
Rijkswaterstaat, met Ralph Schielen. Samen hebben we de 
ideeën verwerkt tot een projectvoorstel.
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En toen kwam Katrina in New Orleans. De ramp in de U.S. 
betekende een flinke impuls voor het beleidstraject rondom 
waterveiligheid en het kijken naar hoogwatergevolgbestrij-
ding. En toen we begin 2006 weer naar ons projectvoorstel 
keken, concludeerden we dat veel van de ideeën uit het 
projectvoorstel nu werden opgepakt in beleidsvoorstellen, 
met name in het beleidstraject Waterveiligheid 21e eeuw. Het 
uitwerken van het projectvoorstel bleek dan ook deels achter-
haald. Ingehaald door de realiteit.

Met deze wind in de rug besloten we het oorspronkelijke con-
cept te gebruiken om een boekje te schrijven, onder andere 
om een bijdrage aan het hoogwaterbewustzijn in Nederland 
te geven. Een verhaal dat een positief antwoord geeft op 
‘Katrina in Nederland’ van prof. dr. E. Dykstra, waarin ons land 
kopje onder gaat. In ons boekje, waarin Katrina Nederland in 
2050 aandoet, doorstaat Nederland de storm en de overstro-
ming prima. Maar welke concepten en ideeën kunnen daarvoor 
zorgen? Een interessant nieuw startpunt. Een startpunt dat 
heeft geleid tot een nieuw denkconcept dat wordt uitgewerkt 
in dit boekje. Een succesverhaal dat de potentie heeft om uit 
te groeien tot een publieksfilm.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Linda Mattheij, Geert Roovers en Ralph Schielen
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Stills uit de trailer van de animatie ‘Katrina 2050’. 
Te zien op www.katrina2050.nl



Kader voor het denkconcept

het wit van een zeilOver dit boekje

Veiligheid tegen overstromingen is actueel. Rivieroverstromingen in heel Europa in de 

laatste tien jaar, de overstroming van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina en de 

huidige aandacht voor klimaatverandering hebben het thema op de kaart gezet.

Het thema is inhoudelijk en beleidsmatig in ontwikkeling 
met specifieke aandacht voor hoogwatergevolgbestrijding, 
rampenbeheersing en verzekerbaarheid. 
Daarnaast onderzoekt het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat in het beleidstraject Waterveiligheid 21e eeuw de 
wenselijkheid van nieuwe normeringen voor onze veiligheid 
en de mogelijkheden om waterbewustzijn te stimuleren.

Binnen deze aandacht voor het thema ‘veiligheid tegen over-
stromingen’ geeft het WaterINNovatiebron van Rijkswaterstaat 
ruimte voor innovatieve ontwikkelingen en projecten op dit 
gebied. Ideeën van Oranjewoud gebaseerd op het koppelen 
van hoogwaterpreventie met hoogwatergevolgbestrijding, 
gecombineerd met denkoefeningen over de eventuele gevol-
gen van een storm als Katrina in Nederland, zijn voor het 
WaterINNovatiebron en Oranjewoud aanleiding geweest om 
een gezamenlijk project te starten. In het project dienden 
juist de koppelingen tussen hoogwatergevolgbestrijding, 
moderne financieringen, verzekeringen en preventieve hoog-
waterbeschermingsmaatregelen te leiden tot inzicht in nieuwe 
innovatieve veiligheidsstrategieën.

Een denkconcept!
Het project gaat uit van het (fictieve) idee dat een storm als 
Katrina Nederland bereikt en onderzoekt nieuwe arrangemen-
ten en ideeën om om te gaan met de (overstromings)gevolgen 
daarvan. Het project heeft geresulteerd in een inhoudelijk 
denkconcept gebaseerd op een centrale rol van zelfredzame 
gemeenschappen.

Ook is er een trailer voor een film gemaakt. Een film kan 
namelijk het nevendoel van Verkeer en Waterstaat dienen: het 
stimuleren van het waterbewustzijn. De voorgenomen film 
moet het denkconcept toegankelijk maken voor een groot 
publiek. Een populaire animatiefilm of een documentaire kan 
bijdragen aan het op gang brengen van de openbare discussie 
over omgaan met overstromingen en klimaatverandering op de 
langere termijn.

Het denkconcept zoals dat nu door ons is verwoord is niet 
bedoeld als panklaar en sluitend alternatief voor de huidige 
hoogwaterbescherming. Het is daarom ook niet in detail 
uitgewerkt, kloppend of werkend gemaakt. Ons werk is een 
‘schets van een mogelijke toekomst’ en vooral een uitnodiging 
tot discussie en reflectie. Wij willen vernieuwende samenhan-
gende elementen aanreiken voor het veiligheidsdebat en daar-
mee discussie en vernieuwing stimuleren. Ons initiatief sluit 
aan bij de aanbevelingen van de VROM-Raad (2007). Deze 
pleit ‘voor een paradigmaverandering in het adaptiebeleid, 
waarin klimaatverandering niet langer primair als dreiging 
wordt gezien, maar als aanleiding om na te denken over de 
strategische inrichting van Nederland.’

Leeswijzer
Het boekje is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het kader ge-
geven waarbinnen het concept is ontwikkeld: welke werkwijze 
is gehanteerd, en van welke uitgangspunten en scenario’s is 
er uitgegaan (hoofdstuk 1). Aansluitend wordt het denkcon-
cept gepresenteerd (hoofdstuk 2) en worden de elementen 
van dit concept verder uitgewerkt (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 
4 geeft de werking van het concept in een concrete situatie 
aan. In hoofdstuk 5 tenslotte, geven we een reflectie op het 
concept en gaan we in op het vervolg van het project. 
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01Kader voor het denkconcept

Hoofdstuk 1 beschrijft het kader waarbinnen het denkconcept is ontwikkeld. Eerst wordt 

ingegaan op de wijze waarop het denkconcept tot stand is gekomen (paragraaf 1.1, 

‘Werkwijze’). Daarna wordt in paragraaf 1.2 ‘Nederland in 2050’ beschreven. Dit wordt 

gedaan aan de hand van een aantal typerende kenmerken, gebaseerd op vigerende 

toekomstscenario’s. Er worden daarbij demografische en economische kenmerken 

(paragraaf 1.2.1) en overstromingskenmerken (paragraaf 1.2.2) onderscheiden.

1.1 Werkwijze

Het denkconcept is in drie stappen ontwikkeld:
1. het vaststellen van de inhoudelijke vertrekpunten;
2. het ontwikkelen van het denkconcept;
3. het uitwerken en concretiseren van het denkconcept.

De inhoudelijke vertrekpunten
De wens een denkconcept te ontwikkelen waarin preventieve 
en mitigerende (hoogwatergevolgbeheersings)maatregelen 
voor veiligheid bij overstromingen één samenhangend geheel 
vormen, is de basis voor het project. Het denkconcept moet 
leiden tot een overstromingsbestendig Nederland. 

Een overstromingsbestendig Nederland is in de 
ideale situatie een land waarbij een dreigende of 
werkelijk optredende overstroming géén slachtof-
fers tot gevolg heeft en géén schade veroorzaakt. 
Praktisch gesproken wordt dat uitgewerkt naar 
maatregelen die het potentiële aantal slachtoffers 
en de potentiële schade tot een minimum beper-
ken.

Bewust is ervoor gekozen om verdere preventieve maatrege-
len zoals dijkverhogingen en nieuwe keringen niet mee te 
nemen. Hierdoor ontstaat binnen het concept een extra focus 
op het beheersen van de gevolgen van een overstroming. Er 
is daarbij onderscheid gemaakt in zogenaamde vaststaande 
parameters en vrije parameters. De vaststaande parameters 
zijn parameters die in 2050 een vaststaand, onveranderd, ge-
geven zijn en waar de maatregelen van het denkconcept niet 
op ingrijpen. Vrije parameters zijn de parameters waarop het 
denkconcept zich richt. Dit zijn overigens niet alle mogelijke 
parameters waarop een nieuw concept kan ingrijpen, maar al-
leen de parameters die in het denkconcept een rol spelen.

Vaststaande parameters: de uitgangspunten voor het 
denkconcept
Als vaststaande parameters zijn gehanteerd:
• bevolkingsgrootte, -samenstelling en -verdeling;
• aanwezige dieren;
• cultuurhistorische schatten;
• kenmerken van een overstroming (waterstandshoogtes, 

inundatiedieptes en -snelheid, arealen overstroomd 
gebied, etc.).

Vrije parameters: de aangrijpingspunten voor het denk-
concept
Wij hebben vrije parameters vastgesteld. Dit zijn de parame-
ters waar het denkconcept op in kan grijpen en die dus te 
veranderen zijn. Deze parameters zijn verdeeld in vijf (samen-
hangende) clusters:
• inrichting;
• technologie;
• financieel-juridisch;
• gedrag;
• organisatie.

In het denkconcept kunnen deze parameters veranderen en 
een andere invulling krijgen. Welke verandering dit is en hoe 
dat bereikt kan worden, is onderdeel van deze gedachtengang.

Inrichting
Inrichting is een belangrijk aangrijpingspunt voor een nieuw 
concept. Onder inrichting wordt de (ruimtelijke) inrichting 
van Nederland verstaan, inclusief de aanwezige infrastructuur 
en bouwwijzen.

Technologie
Technologie zal, zeker in de toekomst, een (steeds) 
belangrijke(re) rol spelen bij het omgaan met overstromin-
gen. Denk aan voorspellingssystemen van waterstanden en 
windsnelheden, maar ook aan informatie over de aanwezige 
bevolking en dieren, de informatievoorziening aan de burgers, 
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innovatieve energievoorziening en transport, verkeerssyste-
men en -management, etc. Het is duidelijk dat internet-ach-
tige toepassingen en vitual reality in de toekomst aan belang 
winnen.

Financieel-juridisch
Moderne financieringsvormen zijn een onvermijdelijke basis 
voor het omgaan met veiligheid. Op welke wijze worden vei-
ligheidsstrategieën gefinancierd en kunnen zij mede ontwik-
kelingen in de gewenste richting sturen?

Gedrag
We komen er steeds meer achter dat het gedrag van bewoners 
een belangrijke rol speelt, ook bij veiligheid. Bewust zijn van 
gevaren en risico’s, zelfredzaamheid ontwikkelen, elkaar infor-
meren en helpen zijn allemaal aspecten die een rol spelen bij 
het omgaan met overstromingen.

Organisatie
En hoe organiseren we dit geheel? Op welke wijze geeft de 
overheid sturing en invulling aan zijn verantwoordelijkheden, 
waar houden deze verantwoordelijkheden op en wat verwacht 
de overheid van haar burgers? Wat zal de rol van Europa hierin 
zijn? Figuur 1.1 geeft de indeling schematisch weer, inclusief 
de gehanteerde parameters.

Het ontwikkelen van het denkconcept 
In twee workshops met deskundigen van binnen en (vooral) 
buiten de watersector is gekeken naar maatregelen die 
mogelijk zijn om de veiligheid bepalende parameters te 
beïnvloeden. Hierbij is ook gekeken naar samenhangende 

arrangementen die uit deze maatregelen te destilleren zijn. 
Voorbeelden zijn combinaties van samenhangende financiële 
en organisatorische maatregelen rondom fondsvorming en rol-
len van private verzekeringsmaatschappijen. Vanuit mogelijke 
samengestelde arrangementen is dit denkconcept ontwikkeld. 
Aansluitend is door gericht literatuuronderzoek een aantal 
verdiepingsslagen in het denkconcept aangebracht.

In de bijlage op pagina 35 zijn alle deelnemers aan deze 
workshops aangegeven. 

Het uitwerken en concretiseren van het denkconcept
Het denkconcept is in twee stappen uitgewerkt en geconcre-
tiseerd:
1. In twee workshops met medewerkers van Oranjewoud is 

gekeken naar concrete overstromingsgevallen en hoe het 
concept dan zou werken;

2. Met externe experts is het concrete denkconcept bespro-
ken, kritisch afgebroken en weer opnieuw opgebouwd.

1.2 Nederland in 2050

Voor het ontwikkelen van het denkconcept is uitgegaan van 
een toekomstbeeld van Nederland. Als ‘mijlpaal’ is gekozen 
voor het jaartal 2050. Het beeld van Nederland in 2050 is 
geschetst aan de hand van een aantal scenariostudies gericht 
op de periode 2030-2050 [de Jong, e.a. 2004, Borsboom 
e.a., 2005, OTB TU Delft en CPB, 2006]. De scenario’s in deze 
studies van het CPB, RIVM en NMP zijn door het Rijk ontwik-
keld voor de onderbouwing van een aantal beleidstrajecten. 

Figuur 1.1: de parameters waarop het veiligheidsconcept kan ingrijpen.

Hierdoor sluit de onderbouwing voor het denkconcept aan 
bij de in deze beleidtrajecten gehanteerde beelden van het 
toekomstige Nederland en maakt het denkconcept gebruik van 
de best beschikbare inzichten op dit moment.

Het toekomstbeeld van Nederland is op basis van de boven-
genoemde scenariostudies beschreven aan de hand van para-
meters. Er zijn parameters gekozen die als vast uitgangspunt 
voor het denkconcept dienen, zie ook paragraaf 1.1:
1. bevolking: grootte en samenstelling;
2. economische ontwikkeling (vastgelegd in verwacht BNP);
3. dieren: aantal en soort;
4. cultuurhistorische schatten;
5. overstromingskenmerken.

Bij de beschrijving van het toekomstbeeld wordt eerst 
ingegaan op de mogelijke toekomstscenario’s zoals die in de 
onderliggende literatuur zijn gebruikt. Aansluitend worden 
deze vertaald naar demografische en economische kenmer-
ken van Nederland in 2050. Tenslotte worden de mogelijke 
overstromingsscenario’s geschetst. Overigens kan geconclu-
deerd worden dat de bandbreedte van deze parameters in de 
scenario’s niet tot significante verschillen leidt vanuit het 
perspectief van de overstromingen. De range in bevolking, 
economische groei, dieren, cultuurhistorische schatten en 
overstromingskenmerken is niet dusdanig groot dat dit leidt 
tot de noodzaak voor verschillende insteken in het denkcon-
cept of tot een trendbreuk voor de veiligheidsopgave.

1.2.1 Demografische en economische  
 scenario’s

Voor de demografische en economische situatie in 2050 is 
uitgegaan van vier scenario’s zoals deze ook worden gebruikt 
in de scenariostudies van het CPB en NMP.1 Deze scenario’s 
worden bepaald door vier mogelijke ontwikkelingsrichtingen. 
Deze zijn in figuur 1.2 aangegeven. De ontwikkelingsrichtin-
gen kennen twee assen. Op de ene as kan de ontwikkeling 
in Nederland zich meer internationaal richten: de focus ligt 
op Europa en mondialisering. Ook is een interne focus in 
Nederland mogelijk: nationaal of zelfs regionaal. Op de andere 
as zien we het verschil terug tussen een meer of minder 
sturende overheid versus meer of minder marktwerking en 
zelfverantwoordelijkheid van de burgers. Deze assen leiden tot 
vier ontwikkelingsrichtingen, door het CPB aangeduid met de 
termen ‘Strong Europe’, ‘Global economy’. ‘Regional commu-
nities’ en ‘Transatlantic market’. Elk scenario kent zijn eigen  
karakteristieke ontwikkeling van de economie, samenleving en 
ruimtelijke inrichting. 

Figuur 1.2: Ontwikkelingsrichtingen zoals onder meer gebruikt door het 
CPB [de Jong e.a., 2004; Borsboom e.a., 2005; Centraal Planbureau e.a., 
2006]. 

Bevolking en economische groei
Opvallend is dat er tussen de scenario’s, in het licht van 
overstromingsrisico’s, geen significant onderscheid is aan-
gaande de bevolkinggroei. Aantallen en verdeling over het 
land ontwikkelen zich zodanig dat de overstromingsrisico’s en 
veiligheidssituatie in alle scenario’s vergelijkbaar zijn. 
De bevolking groeit, licht tot sterk (maximaal 33%), of daalt 
licht, zie ook figuur 1.3 op de volgende pagina. De bevol-
king varieert in 2050 tussen 15 en 20 miljoen inwoners. In 
de verdeling van de bevolking over Nederland is ook geen 
significant onderscheid te maken, behoudens dat in enkele 
scenario’s de verstedelijking nabij de Utrechtse Heuvelrug wat 

sterker is, zie figuur 1.4 op de volgende pagina.

In samenstelling en verdeling onderscheiden de scenario’s 
zich ook nauwelijks. Er is in alle scenario’s een toename van 
de vergrijzing (verdubbeling). Alleen het aantal jongeren 
verschilt van stabiel tot verdubbeling. De studies spreken zich 
niet uit over ontwikkelingen in verhoudingen tussen autoch-
tonen en allochtonen, een aspect dat mogelijk relevant kan 
zijn in relatie tot waterbewustzijn en de wijze waarop mensen 
worden bereikt.    

Als we het bruto binnenlands product (BBP), de totale 
(geld)waarde van alle geproduceerde goederen in een land 
in een bepaalde tijd, als maatstaf voor de economische groei 
nemen, zal de groei sterk verschillen per scenario: de groei zal 
variëren van 30 tot ruim 100%. Hierbij wordt aangenomen dat 
de schadepotentie bij een overstroming evenredig toeneemt. 
De te beschermen hoeveelheid economie en economische po-
tentie neemt dus toe, en daarmee het belang van bescherming 
tegen overstroming: In dezelfde mate als waarin de groei 
toeneemt, neemt ook de mogelijk aan te richten hoeveelheid 
schade toe.
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Inrichtingsparameters

• infrastructuur
• shelters
• zonering
• aangepaste bouwmethoden
• kwetsbare industrie

Financieel-juridisch

• verzekerbaarheid
• fondsvorming
• wet- en regelgeving
• stimuleringsregelingen

Organisatorisch

• publiek-privaat verantwoordelijkheden
• hiërarchie vs. netwerken
• sectorale vs. integrale overheid
• organisatie van de veiligheidsketen

Technologie

• geodata
• ICT
• energievormen
• watervoorziening en -zuivering
• transport

Gedragsparameters

• zelfredzaamheid
• bewustzijn
• bereikbaarheid

Sturingsparameters

internationaal

nationaal

publiek privaat

Strong
Europe

Global
Economy

Regional

Communities

Transatlantic

Market
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Tenslotte zijn de volgende eigen aannames gedaan voor de 
bevolking in 2050: Er wordt vanuit gegaan dat in 2050 95% 
van de bevolking bereikbaar is via computerverbindingen 
thuis (geïntegreerd) en via zijn/haar PDA (personal digital as-
sistant). Maximaal 10% van de bevolking is hulpbehoevend en 
dus niet zelfredzaam in geval van een overstroming. 

Dieren
Een indicatie van de aanwezige dieren in Nederland in 2050 
is van belang omdat bij een overstroming ook dieren bedreigd 
worden. Hierbij kunnen we denken aan dieren in de natuur, 
huisdieren en dieren in de landbouw. Vooralsnog richt het 
denkconcept zich niet op dieren in de natuur. Het aantal 
bedreigde mensen (zie paragraaf 1.2) kan tevens indicatief 
zijn voor het aantal bedreigde huisdieren. Als indicatie voor 
het aantal bedreigde landbouwdieren hebben we gekozen 
voor twee indicatoren, te weten het aantal melkkoeien en het 
aantal varkens. Het aantal melkkoeien zal afhankelijk van de 
scenario’s gelijk blijven of toenemen (ca. 20%). Het aantal 
varkens blijft gelijk tot een sterke afname (-40%).  In figuur 
1.5 is dit aangegeven.

Cultuurhistorische schatten
In het denkconcept is er vanuit gegaan dat huidige cultuur-
historische schatten met name vastliggen in gebouwen en 
(historische) infrastructuur en in musea. We nemen aan dat 
deze situatie in 2050 vergelijkbaar is met de huidige situatie.

1.2.2 Overstromingskenmerken

Als startpunt voor het denkconcept is gekozen voor de 
gedachte dat ‘een storm als Katrina Nederland bereikt en een 
extreme overstroming veroorzaakt’. Maar welke kenmerken 
heeft een overstroming als gevolg van ‘Katrina’? In deze pa-
ragraaf worden de kenmerken van een dergelijke overstroming 
beschreven.

Een overstroming wordt op hoofdlijnen gekarakteriseerd door:
1. de grootte van de overstroming. Bepalende kenmerken 

zijn bijvoorbeeld de snelheid waarmee het water in een 
gebied stroomt, de diepte die een inundatie bereikt en 
de grootte van het geïnundeerde gebied.

2. de effecten van de overstroming: het aantal inwoners dat 
getroffen wordt en de schade die wordt geleden. Voor het 
ontwikkelen van het denkconcept zijn wij uitgegaan van 
de zogenaamde hulpvraag: welke hulp wordt er gevraagd 
bij een eventuele overstroming. Deze hulp kan bestaan 
uit mogelijkheden voor evacueren, shelters, medische 
hulp, vervoer, etc. Als indicatie voor de hulpvraag kan 
het aantal inwoners dienen dat door de overstroming 
wordt bedreigd.

Figuur 1.5: Ontwikkeling aantallen varkens en melkkoeien volgens het 
Centraal Plan Bureau.

De grootte van de overstroming
Nederland bestaat uit 53 dijkringen (de recent toegevoegde 
dijkringen langs de Maas niet meegerekend). Figuur 1.6 geeft 
een overzicht van de dijkringen en de bijbehorende wet-
telijke veiligheidsnorm volgens de Wet op de Waterkering 
(bron: Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde). 
Deze dijkringen kunnen overstromen vanuit de zee (Noordzee, 
Waddenzee), IJsselmeer en vanuit de grote rivieren (Rijn en 
Rijntakken, Maas, Schelde, Eems en Benedenrivierengebied). 
Veelal spreekt men bij de rivieren van het Benedenriviergebied 
(daar waar de invloed van het zeegetij nog merkbaar is) en 
het Bovenrivierengebied.

Onder extreme omstandigheden is het aannemelijk dat 
meerdere dijkringen tegelijkertijd overstromen. Dit was bij-
voorbeeld het geval bij de watersnoodramp in 1953, waarbij 
delen van zowel Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland 
overstroomden. Bij de watersnood van 1995 bleek eveneens 
dat het gevaar voor een overstroming van meerdere dijkringen 
realistisch werd geacht. Momenteel wordt nog niet uitgegaan 
van gecombineerde overstromingen vanuit de rivieren en zee. 
Bij een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering 
en een daarbij stagnerende afvoer van rivierwater, kan dit in 
de toekomst mogelijk wel gebeuren.

Als indicatie zijn mogelijke combinaties van overstromingen 
vanuit zee en rivieren hieronder aangegeven.

Figuur 1.6: Overzicht van de dijkringen in Nederland en de bijbehorende 
wettelijke veiligheidsnorm.

Figuur 1.4: Grondgebruik in Nederland in 2030 volgens het MNP bij een 
scenario ‘Mondiale Markt’. Met name in de Utrechtse Heuvelrug treedt opval-
lende verstedelijking en recreatie op.  

Zee
Als individuele dijkring is dijkring 14 (Zuid-Holland) het 
grootst, zowel in oppervlakte als in potentiële schade en 
slachtoffers. Maar als dijkring 14 overstroomt, is het reëel te 
veronderstellen dat andere dijkringen al eerder zijn over-
stroomd. Uitgaande van een strook met mogelijke doorbraken 
langs ongeveer 150 km kust is er een aantal combinaties 
mogelijk:
1. De dijkringen in Zeeland en Zuid-Holland overstromen;
2. De Hollandse kust begeeft het: dijkring 14 (Zuid-Holland) 

overstroomt in combinatie met dijkring 13 (Noord-Holland);
3. De noordelijke dijkringen (Friesland en Noord-Holland) 

komen onder water te staan.

Rivieren
In de praktijk kunnen hoogwaterperioden op de Rijn en de 
Maas samenvallen. Uitgaande van extreem hoogwater op 
beide rivieren is een meervoudige doorbraak van bijvoor-
beeld de Bommelerwaard (dijkring 38), de Betuwe/Tieler- en 
Culemborgerwaarden (dijkring 43) en het Land van Maas en 
Waal (dijkring 41) mogelijk. 

Figuur 1.3: Bevolkingsomvang volgens Bevolkingsprognose en vier scenario’s 
[CPB e.a., 2006].
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De zelfdovende ramp
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Katrina als input voor het denkconcept
Op basis van de bovenstaande mogelijke overstromingen zijn 
extreme overstromingsscenario’s te genereren. In huidige be-
leidsstudies spreekt men van de Ergst Denkbare Overstroming 
(EDO), waarbij grote delen van de kust onder water komen te 
staan. Dit denkconcept vertrekt vanuit het Katrina-scenario. 
Hierin wordt er vanuit gegaan dat de bedreiging een groot 
deel van de Zuid- en Noord-Hollandse kust treft, gecombi-
neerd met inundaties vanuit het IJsselmeer. Het Katrina-sce-
nario lijkt op de EDO. 

In dit denkconcept wordt er vanuit gegaan dat bij zware 
bedreiging door Katrina delen van Zuid- en Noord-Holland bin-
nen 12 uur onder water staan en dat binnen 48 uur een groot 
deel van de Randstad onder water staat. Tot maanden na de 
inundaties staat er in delen van dit gebied nog water.

Het effect van de overstroming: de hulpvraag
Een overstroming leidt tot een hulpvraag. Deze hulpvraag is 
afhankelijk van de mogelijkheden die de mensen in het be-
dreigde gebied hebben. Deze handelingsmogelijkheden worden 
bepaald door twee hoofdcriteria:
• hoeveel bewoners worden er door de potentiële 
 overstroming bedreigd?
• hoeveel tijd is er tussen het moment waarop duidelijk 

wordt dat er een reëel overstromingsgevaar ontstaat en 
het moment waarop de overstroming daadwerkelijk op-
treedt (de beschikbare tijd om maatregelen te nemen)? 

Op basis van deze criteria zijn vier hoofdcategorieën vast 
te stellen die de handelingsmogelijkheden van bedreigde 
inwoners bepalen. Deze categorieën zijn ook gebruikt in het 
Nationaal Respons Plan (zie onderbouwende notitie Roovers, 
2006, en figuur 1.7). De indeling sluit aan bij de indeling 
zoals deze door Pols e.a. (2007) is gehanteerd.

Een indicatie van de grootte van het aantal bedreigde perso-
nen en de hulpvraag bij een overstroming is gegeven in figuur 
1.8 en tabel 1.1. Daarin wordt, op basis van de beschik-
bare tijd om maatregelen te nemen en het aantal bedreigde 
personen, de hulpvraag aangegeven. Als indicatie voor de 
hulpvraag is in dit figuur uitgegaan van het aantal (potenti-
ele) evacués per uur. In figuur 1.8 is voor zeven verschillende 
dijkringen in Nederland het verband te zien tussen het aantal 
personen dat in een overstroomd gebied aanwezig is en het 
gemiddeld aantal mensen dat geëvacueerd zou moeten worden 
indien men alle mensen uit het gebied wil krijgen. 

Figuur 1.8: Indicatie van grootte van de hulpvraag bij een overstroming 
(Roovers, 2006)

Tabel 1.1: Onder- en bovengrens aantal bedreigde personen (Roovers, 2006)

Bovengrens Ondergrens

Gebied
Aantal 
bedreigde 
personen

Gebied
Aantal 
bedreigde 
personen

Zee Zuid-Holland
Dijkring 14 3.600.000 Schiermonnikoog

Dijkring 1 1.000

BOR* Kromme Rijn
Dijkring 44 650.000 Heerewaarden

Dijkring 40 1.100

BER** Alblasserwaard
Dijkring 16 210.000 Biesbosch

Dijkring 23 300

Meer Flevoland
Dijkring 8 365.000 Marken

Dijkring 13b 1.850

* Bovenrivierengebied         ** Benedenrivierengebied

Bij een overstroming van meerdere dijkringen is het aantal 
bedreigde personen groter. Momenteel wordt het maxi-
maal aantal bedreigde personen ingeschat op ca. 6 miljoen 
(Roovers, 2006). Bij een storm als Katrina of de EDO wordt 
in dit denkconcept, mede op basis van de in paragraaf 1.1 
geschetste demografische ontwikkelingen, uitgegaan van 6 
miljoen (géén bevolkingsgroei) tot maximaal 8 miljoen (33% 
bevolkingsgroei) bedreigde mensen.

02
Figuur 1.7: Vier hoofdcategorieën die de handelingsmogelijkheden in een 
bedreigd gebied bepalen.
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02De zelfdovende ramp

In hoofdstuk 1 is de werkwijze in het project aangegeven en is ‘Nederland in 2050’

geschetst. Hoofdstuk 2 beschrijft het denkconcept. Het denkconcept is gebaseerd op 

ideeën die bij de start van het project met diverse deskundigen zijn ontwikkeld en

aansluitend zijn gecombineerd tot een samenhangend geheel.  

Basis
De basis voor het denkconcept wordt gevormd door een weer-
bare samenleving en een cellenstructuur. Beiden leiden tot 
wat wij als werktitel ‘de zelfdovende ramp2’ genoemd hebben, 
zie ook figuur 2.1.

Figuur 2.1: Schematische weergave van een zelfdovende ramp

In het denkconcept:
 • spreken we niet meer van een ‘overstroming’ maar  

 van een ‘inundatie’;
 • spreken we niet meer van een ‘ramp’ maar van een  

 ‘inundatiesituatie’;
 • spreken we niet van een ‘crisis’ maar van een 
   ‘beheersbare situatie’;
 • spreken we niet van ‘veiligheid tegen overstromen’,  

 maar van ‘veiligheid bij overstroming’.

Het denkconcept sluit aan bij een aantal inzichten en ontwik-
kelingen:
• de omslag van ‘kijken naar de overheid’ naar 
 ‘eigen verantwoordelijkheid van burgers’, ingezet door de 

kabinetten Balkenende [onder meer in Steur e.a., 2005];
• 'de lokale gemeenschap is de maat aller dingen', 
 prof. E. Dykstra, mede op basis van ervaringen 
 New Orleans (workshop december 2006);
• 'all disasters are local', door het Rode Kruis 
 [in: Davis, 2006];
• 'sterke gemeentes binden’ [in Steur e.a., 2005].

Het denkconcept richt zich op de gehele zogenaamde veilig-
heidsketen. De veiligheidsketen wordt vooral gebruikt in de 
rampenbeheersing en bestaat achtereenvolgens uit de fasen:
1. proactie: wegnemen van structurele oorzaken;
2. preventie: voorkomen dat de oorzaak een onveilige situ-

atie veroorzaakt;
3. preparatie: voorbereiding op een onveilige situatie;
4. repressie: beperking en bestrijding van de gevolgen van 

een onveilige situatie;
5. nazorg: herstel van de normale situatie. 

Het denkconcept is sterk gericht op de verwevenheid van 
alle fasen: juist door de gehele veiligheidsketen integraal en 
gecombineerd te beschouwen ontstaan nieuwe mogelijkheden 
om veilig te leven met overstromingen. Figuur 2.2 geeft een 
indruk van het zogenaamde ‘vlinderdasmodel’, een model dat 
gebruikt kan worden om juist deze integrale beschouwing van 
de veiligheidsketen te ondersteunen.

 

Zelfdovend door:

• geleide inundatie, opvang in 
compartimentering

• infra en inrichting zijn één 
met de inundatie

• evacuatie en shelters 
 begeleiden de inundatie

• zelfredzame buurtschappen 
helpen zichzelf en elkaar in 
shelters

Eénduidige sturing
logistiek, logistiek, logistiek

De weerbare samenleving
De lokale gemeenschap

Figuur 2.2: Het vlinderdasmodel (oorspronkelijk afkomstig uit de procesindustrie) geeft de gehele veiligheidsketen weer, inclusief de daarin aanwezige causale 
verbanden. Aan de linkerzijde worden de oorzaken van een ongewenste (onveilige) gebeurtenis of situatie als causale verbanden weergegeven. Aan de rechter-
zijde worden de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis als causale verbanden weergegeven. Barrières zijn maatregelen die voorkomen dat een causaal verband 
daadwerkelijk optreedt.

ongewenste
gebeurtenis

barrières

barrières

barrières

barrières

barrières
BEDREIGING

barrières
BEDREIGING barrières

barrières BEDREIG
ING

barrières

barrières

E
F
F
E
C
T
E
N

G
E
V
A
A
R

Beheersing
van het
gevaar

Beperken
van de

effecten

Vlinderdas model

15

de zelfdovende ramp



02
Onderstaand worden de kernbegrippen weerbare samenleving 
en cellenstructuur nader toegelicht.

Weerbare samenleving
Hajer [in Steur, 2006] schetst de weerbare samenleving: Hij 
verwijst naar Duitse socioloog Ralf Dahrendorf: 
‘Voor Dahrendorf was, als reactie op theorieën die conflicten als 
ziekelijke uitzondering zagen op orde, integratie en evenwicht, 
het de vraag hoe een samenleving omgaat of om kan gaan met 
allerlei endogene en exogene bedreigingen van de maatschap-
pelijke orde. Dahrendorf bepleitte een herwaardering van de 
betekenis van het maatschappelijke conflict. Juist de nadruk 
op de bewuste omgang met conflicten en de erkenning van 
de noodzaak de vormen te vinden waarbinnen de samenleving 
spanningen en smeulende conflicten productief kan maken, 
maakt dat dit een perspectief is dat eigenlijk nog operationa-
lisatie wacht. Problemen en conflict zijn aanleiding tot uitwis-
seling van ideeën en gedachten. De weerbare samenleving weet 
steeds settings te bedenken waar het mogelijk is om construc-
tief met conflicten om te gaan. De weerbare samenleving wordt 
gekenmerkt door creativiteit, in het ensceneren van politiek 
in het vinden van vormen die conflicten productief weten te 
maken.’

Juist een weerbare samenleving speelt een cruciale rol in het 
denkconcept. In aansluiting op Dahrendorf betekent dit dat 
in het denkconcept steeds het conflict wordt gezocht met het 
water. Inundaties moeten dus niet koste wat het kost worden 
voorkomen, maar zijn productieve gebeurtenissen die leiden 
tot nieuwe gedachten, ervaringen en aanpassing aan nieuwe 
inundaties.

Cellenstructuur
Het denkconcept bestaat uit weerbare en adaptieve cellen, zie 
ook figuur 2.3. De effecten van een inundatie doven uit in de 
structuur (‘zelfdovende ramp’). De cellen bestaan uit:

• een lokale en samenhangende gemeenschap (niet alleen 
op buurt- of wijkniveau, maar ook in nieuwe, moderne, 
niet-fysieke netwerkbuurten). Dit betreft zowel de inrich-
ting en infrastructuur ervan, als de sociale gemeenschap 
en hun cultuur.  
De graadmeter is de weerbaarheid van de gemeenschap:  
weerbaarheid = bewustzijn + zelfredzaamheid. 

• adequate eigen 'evacuatie en shelter'-voorzieningen: bin-
nen de cellen moeten de mensen zichzelf kunnen redden 
door bij een inundatie óf het gebied veilig te verlaten óf 
in het gebied geschikte opvang te krijgen op een veilige 
plaats (thuis of elders).

• een compartiment of logisch deel daarvan, inclusief de 
daarbij behorende potentiële inundatiestromen.

  

Figuur 2.3: Het theoretische cellenconcept. Bij een kleine inundatie (mid-
delste situatie) dooft de situatie in de eerste cel en blijven de andere cellen 
onaangetast. Een grotere inundatie bereikt meerdere cellen, maar blijven 
andere onaangetast. Iedere cel kan omgaan met de inundatie.

In het denkconcept is de definitie van gemeenschap van groot 
belang. Het denkconcept gaat niet uit van gemeenschappen 
die een fysieke begrenzing hebben. Ook gaat het denkcon-
cept niet uit van nieuw te ontwikkelen gemeenschappen. 
Het concept gaat uit van bestaande gemeenschappen, zoals 
buurtverenigingen, sportverenigingen, kerk en moskee, virtu-
ele gemeenschappen op internet, etc. Deze gemeenschappen 
vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het con-
cept. Dit betekent tevens dat de schematische cellenstructuur 
zoals in figuur 2.3 aangegeven, in werkelijkheid een diffuus 
en overlappend netwerk is, zie figuur 2.4. Dit sluit aan bij de 
zich ontwikkelende netwerkmaatschappij (Poorthuis, 2006) en 
de ontwikkeling van gemeenschappen en buurten die zich niet 
beperken tot een fysieke omgeving (Komter e.a., 2000).

Figuur 2.4: Het diffuse karakter van de cellen. De netwerken en begrenzin-
gen van de netwerken zijn allen verschillend en overstijgen fysieke begren-
zingen zoals buurten of polders.

De verbindingen tussen cellen worden gevormd door:
• overlappende gemeenschappen, zie ook figuur 2.4;
• evacuatie vanuit de ene naar de andere cel, van mensen, 

dieren en goederen;
• overloop van inundatie van de ene naar de andere cel;
• ICT en communicatie: door moderne ICT technieken staan 

de cellen met elkaar in verbinding;
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• leren van elkaar: door ervaringen uit te wisselen 

ontstaan leereffecten tussen de cellen. Deze worden 
versterkt door de diffuse structuur van de cellen.3

De ontwikkeling en de samenhang tussen de cellen wordt 
geleverd door:
• financiële stimulansen en verzekeringen voor fysieke en 

sociale coherentie en zelfredzaamheid van cellen en tus-
sen de cellen.

• overkoepelende informatie en communicatiestructuur: er 
is 'bovencellulaire' informatieopslag en sturing. Deze in-
formatie moet de samenhang tussen de cellen bewaken.

• overkoepelende infrastructuur: betreft de benodigde 
infrastructuur om de communicatie in stand te houden, 
fysiek transport mogelijk te maken en de routes van het 
water te sturen.

• adequate organisatie van overheid en private partijen die 
de cellenstructuur ontwikkelen, verstevigen en sturen.

Ervaren en leren is de crux!
De kern van het concept is de zelfredzaamheid van een 
gemeenschap bij een inundatie. De kracht van dit model is 
dat de weerbare samenleving zo bewust nieuwe gedeelde erva-
ringen produceert. Die ervaringen vormen weer de basis voor 
haar nieuwe gedeelde verhalen. 
Dit leidt tot een lerende gemeenschap: iedere inundatie leidt 
tot nieuwe ervaringen en aangepaste adaptatiestrategieën. 

Echter, het concept is géén concept specifiek gericht op een 
crisissituatie. Het concept werkt in alle situaties en is er op 
gericht dat crisissituaties niet meer voorkomen. Een crisis-
situatie wordt als ‘normaal’ beschouwd. Dit betekent dat het 
uitgangspunt is dat mensen niet handelen als in een crisis-
situatie, zoals bijvoorbeeld met het ‘fight or flight’-syndroom4. 
Mensen handelen in het concept volgens ‘gewoontevorming’ 
(zie onder meer Ajzen en Fishbein, 1980). Figuur 2.5 geeft 
een dergelijke gewoonteontwikkeling schematisch weer.
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De elementen van het denkconcept

Paniek bij de inundatie?
In de literatuur wordt een viertal condities onderscheiden die, 
wanneer zij gezamenlijk optreden, paniek veroorzaken: 
1. de perceptie van onmiddellijk en ernstig gevaar, 
2. de perceptie van beschikbaarheid van slechts enkele 

‘ontsnappingsroutes’, 
3. de perceptie dat de ‘ontsnappingsroutes’ aan het sluiten 

zijn, wat onmiddellijke ontsnapping vereist en 
4. gebrek aan communicatie over de situatie.

De genoemde condities samen duiden op een situatie waar in 
de perceptie van het paniekslachtoffer bijna geen ontsnapping 
mogelijk is. 
Dit impliceert dat de gemeenschappen moeten leren om om 
te gaan met de situatie en om reflexreacties bij een crisis uit 
te schakelen. Het gaat dus om lerende gemeenschappen die 
hun ervaringen delen en op basis van ervaringen een volgende 
keer nog beter in staat zijn om te gaan met de inundatie. 

Deze leerervaring wordt in het concept in principe op een 
aantal manieren bereikt:
1. de kern wordt gevormd door virtual reality. Al vanaf de 

basisschool worden kinderen in een virtuele eigen omge-
ving getraind om te gaan met de inundaties;

2. delen van ervaringen zowel binnen aanwezige gemeen-
schappen zoals buurt- en sportverenigingen, als binnen 
platforms op internet;

3. het regulier oefenen van een inundatie, ‘droog’ of ‘nat’;
Daarnaast zijn er meerdere ‘ontsnappingsroutes’ noodzakelijk 
en zal te allen tijde actuele informatie over de situatie bij 
mensen individueel bekend moeten zijn.

Interessant in dit kader is de brochure van de Brandweer 
Amsterdam (2006). Daarin wordt aangegeven dat ‘uit onder-
zoek naar de zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware 
ongevallen is gebleken dat de burger tot meer in staat is dan 
tot nu toe werd aangenomen. Burgers zijn tijdens een ramp re-
delijk denkende mensen, net als in de alledaagse werkelijkheid. 
Zij raken niet in paniek. Zij zijn goed in staat voor zichzelf te 
zorgen. De overheid vervult dan bij voorkeur een ondersteunen-
de rol en een vangnetfunctie voor de relatief kleine groep van 
burgers die door omstandigheden niet zelfredzaam is.’

Gerichte inundatie?
Tenslotte kan in het concept gerichte inundatie in specifieke 
gebieden een rol spelen. Door daadwerkelijk vaker water in 
het gebied te laten, bouwt de gemeenschap werkelijk ervaring 
op en leert men om te gaan met overstromingen. Gerichte 
inundatie betekent dat men het water inlaat en stuurt naar 
die gebiedsdelen waar men het water wil hebben. Gerichte 
inundatie bouwt aan zelfredzaamheid en bewustwording en 
dús aan weerbaarheid.

Overigens betekent gerichte inundatie niet direct normverla-
ging. Door gerichte inundatie in situaties dat de gemeenschap 
deze inundatie aan kan, en dit dus niet tot onveilige situaties 
leidt, kan de wettelijke veiligheidsnorm intact blijven of zelfs 
verbeteren. 03
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Figuur 2.5: Gedragsmodel, gebaseerd op theorie van Ajzen en Fishbein (Ajzen en Fishbein, 1980).
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In het vorige hoofdstuk is de theoretische basis van het denkconcept beschreven. 

Het voorliggende hoofdstuk werkt het denkconcept uit in concrete onderdelen en maat-

regelen. In paragraaf 3.1 is daarbij eerst een basisstructuur neergezet waarin zes 

elementen zijn onderscheiden. In paragrafen 3.2 tot en met 3.7 worden aansluitend deze 

zes elementen van het denkconcept beschreven.

3.1 Elementen

Het uitgewerkte denkconcept bestaat uit zes elementen:
1. de zelfdovende ramp 

Het effect van de inundatie neemt per cel af. Niet alleen 
fysiek, doordat de inundatie afneemt, maar juist doordat 
elke volgende cel steeds beter kan omgaan met de inun-
datie en zijn effect. 

2. de stimulerende en sturende overheid  
De overheid is stimulerend en sturend bij de ontwikke-
ling van de weerbare gemeenschappen (zelfredzaamheid 
en bewustwording). Bij de inundatie is de overheid faci-
literend en sturend. Faciliterend in informatie en hulp, 
sturend in scenario’s, ordehandhaving en herstel.

3. de zelfredzame gemeenschap 
De individuele burger en de gemeenschap waartoe hij 
behoort zijn zelfredzaam en bewust van de gevaren en 
mogelijkheden. Ze kiezen uit de beschikbare opties de 
best passende. Daarnaast vindt continu dialoog plaats, 
en wordt er geleerd van optredende situaties. Tijdens 
de inundatie zorgen de burgers zoveel als mogelijk voor 
vervangende werkzaamheden.

4. de adaptieve infrastructuur 
De inundatie wordt geleid door solide waterkeringen en 
constructies, zonering en bouwmethoden, inclusief een 
focus op ‘leegpompen en opruimen’;

5. de alom aanwezige informatie 
Gebruik makend van moderne ICT is altijd en overal de 
noodzakelijke informatie aanwezig. Burgers beschikken 
over informatie over de verwachtingen in waterstan-
den en mogelijke handelingsopties op hun Persoonlijke 
Digitale Assistent. De PDA draagt men bij zich en boven-
dien wordt informatie op virtuele schermen op muren 
in huizen en gebouwen getoond. Bij de overheden is 
continu informatie aanwezig over waterstanden, evacu-
atie en shelters, positie van burgers etc.

6. de rol van het geld 
Het fundament van het gehele concept: stimulerings-
fondsen om de gewenste structuur fysiek en sociaal 
te realiseren, verzekeringen om mensen daadwerkelijk 

zelfredzaam te kunnen laten zijn en rampenfondsen voor 
het onvoorziene.

3.2 Element 1: De zelfdovende ramp

De kern van het concept wordt gevormd door de zelfdovende 
ramp. Vanaf de doorbraak is de ramp zelfdovend. Dit komt 
door:
• kleine compartimenten waarin het water wordt opgevan-

gen, opgehouden of afgeleid, gecombineerd met grote 
overstromingsvlaktes in landelijk gebied. De grote over-
stromingsvlaktes dienen om de grootste hoeveelheden 
water af te voeren of te bergen. In de overstromingsvlak-
tes zijn hoogwatervluchtplaatsen aanwezig. Bebouwing 
staat op terpen, is drijvend of is overstromingsbestendig 
gebouwd.

• er is sprake van beperkte vervallen en lage normen. 
Inundatie komt relatief vaak voor. Er is een controleer-
bare overlaat die wordt geopend bij verwachte hogere 
afvoeren. De dijk breekt niet door maar wordt geopend.

• gezoneerd bouwen, gecombineerd met overstromingsbe-
stendig bouwen. Daar waar water komt, is de bouwme-
thode daarop aangepast. Functies en gebouwen die niet 
mogen inunderen, staan op hogere delen. Gebouwen 
zijn ingericht om langdurig shelterfuncties te vervullen. 
Woningen zijn aangepast op de verwachte inundatie door 
inrichting van zowel de lagere als de hogere verdiepin-
gen.

• zelfredzame en bewuste, geïnformeerde, burgers. Burgers 
weten wat zij moeten doen. Zij zijn vóóraf digitaal geïn-
formeerd over wat er gaat komen en welke handelings-
opties zij hebben. Binnen de gemeenschappen waarin 
zij acteren informeren en helpen zij anderen, dan wel 
worden zij geholpen door anderen.

• In het landgebruik zijn brede stroken gereserveerd voor 
natuurlijke differentiatie in normen, en de opvang van 
water.

• het noodzakelijke transport van mensen, dieren en 
goederen is lokaal geregeld. Amfibische voertuigen 
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spelen een hoofdrol, nieuwe energievormen (zoals zon 
en waterstof) zijn lokaal en diffuus aanwezig. Zij zorgen 
ervoor dat alles blijft functioneren. Bij evacuatie zien 
we niet alleen een rol voor het wegennet, maar ook voor 
evacuatie via het water.

Een interessant figuur is opgenomen in Pols e.a. (2007), hier 
gereproduceerd als figuur 3.1. In het figuur is voor de regio 
Haaglanden aangegeven welke kenmerken een inundatie na 
een doorbraak vanuit zee heeft. Er is gekeken naar water-
diepte (inundatiediepte) en de snelheid waarin het water 
stijgt (inundatiesnelheid). Het blijkt dat er een duidelijke 
differentiatie is, zowel in de snelheid van inundatie als de op-
tredende inundatiediepte. De beheersingsstrategie en insteek 
van zelfredzaamheid kan hierop, ook gedifferentieerd, worden 
afgestemd: waar moeten we evacueren, waar kunnen we wan-
neer en waar naartoe evacueren, waar kunnen we mensen een 
schuilplaats aanbieden, et cetera.

Tenslotte is het belangrijk dat in een zelfredzame gemeen-
schap in lijn met het gestelde [in Brandweer Amsterdam, 
2006] ordeverstoringen niet vóórkomen.

Figuur 3.1: Uitsnede uit kaart 8 van Pols e.a. (2007). Differentiatie van het 
overstromingspatroon in Zuid-Holland geeft kansen voor een gedifferenti-
eerde invulling van zelfredzaamheid in het gebied.

3.3 Element 2: De stimulerende en
 sturende overheid

De overheid is gericht op het stimuleren van de weerbare 
samenleving. De overheid stimuleert zelfredzaamheid en 
bewustwording. Zij doet dit niet primair door het stellen van 
regels en wetgeving, maar via programma’s en prikkels tot 
samenwerking, bewustzijnontwikkeling, zonering, bouwwijzen, 
lokale shelters, samenwerking, etc. Pas bij een daadwerke-
lijke inundatie treedt de overheid sturend op: er is dan één 
sturend gezag en helderheid in lijnen. Ter ondersteuning van 
de overheid hebben niet-overheidsorganisaties (NGO’s) een 
belangrijke rol. Dit zijn organisaties zoals het Rode Kruis, 
landbouworganisaties en natuurorganisaties, maar ook lokale 
verenigingen. Marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en 
exploitanten zijn gericht op ondersteunen van het concept. 
Het beheer van de gebieden is in handen bij marktpartijen: 
aannemers die een contract hebben om voor 10 jaar een 
overstromingseenheid te beheren. Dit beheer bestaat uit het 
in stand houden van voorzieningen en infrastructuur en het 
herstel van voorzieningen en infrastructuur na een inundatie.

In het denkconcept spreken we over overstromingsscena-
rio’s. Hiermee bedoelen we niet alleen de wijze waarop het 
water in een gebied kan stromen (uitgedrukt in opper-
vlakte, locaties, waterdieptes en stroomsnelheden). In de 
scenario’s zitten ook de overige elementen van de zelfdo-
vende ramp verwerkt, zoals de scenario’s in evacuatie en 
shelters, aanwezigheid van mensen en dieren, leeglopen 
van het gebied, etc. Een overstromingsscenario schetst een 
mogelijke gebeurtenis vanaf het inlaten van water in het 
gebied tot en met het droogvallen van het gebied.

De overheden stellen samen met de lokale beheersorganisatie 
het overstromingsbeheerplan op. In het plan wordt aangege-
ven 
• welke overstromingscenario's in het gebied mogelijk zijn;
• welke shelters en evacuatieroutes in het gebied aanwezig 

zijn;
• op welke wijze de energie- en informatievoorziening in 

het gebied geregeld is;
• op welke wijze uitwisseling van informatie en goederen 

met andere gebieden op diverse niveaus (lokaal, regio-
naal, stroomgebied) plaatsvindt.

• op welke wijze educatie, leren en bewustwording veran-
kerd wordt;

• op welke wijze het beheer van het gebied plaatsvindt;
• op welke wijze het beheer is georganiseerd en wordt 

gefinancierd. Wie heeft welke rollen en wanneer?

De overheid zorgt voor inbedding in de EU, financiële 
stimulans voor ondernemend handelen (transport, redding, 
bescherming), faciliteren van leren (beginnend op scholen 
en peuterspeelzalen, consultatiebureaus, e.d.), nazorg en het 
bieden van handelingsopties. De overheid handelt primair 
vanuit de vraag: ‘Wat heeft ú nodig om te overleven?’

De overheid bouwt dus aan een weerbare samenleving en 
stimuleert anderen dit ook te doen. Daarnaast zorgt de over-
heid voor een adequate informatievoorziening tot aan de 
inundaties en tijdens de inundaties. Op die manier probeert zij 
ervoor te zorgen dat ten tijde van een inundatie de gemeen-
schap zelfredzaam is.

3.4 Element 3: De zelfredzame 
 gemeenschap

De zelfredzame gemeenschap bestaat uit fysieke en sociale 
netwerken van mensen die zichzelf bij een inundatie kunnen 
redden. Hiertoe:
• hebben zij de juiste lokale informatie- (PDA) en energie-

bronnen (zon, wind, waterstof);
• hebben zij in de nabijheid een sheltervoorziening 

waarin zij minimaal één maand kunnen vertoeven. De 
sheltervoorziening kan bestaan uit een in de nabijheid 
gelegen opvangcentrum dat hoog, drijvend of aangepast 
is gebouwd. Ook kan de shelter bestaan uit een hiertoe 
ingerichte bovenste etage. Alle shelters zijn met boot en 
helikopter te bevoorraden. De shelters zijn voorzien van 
voldoende eten en drinken (gebaseerd op astronauten-

voedsel en zelfreinigend), energie, draadloze ICT-aanslui-
ting, afvalverwerking en een boot. 

• zijn zij vanaf het consultatiebureau en de basisschool 
getraind in het omgaan met inundaties. Het zwem-

 diploma voor kinderen is vervangen door een zwem-,
 vaar- en EHBO-diploma. Virtuele omgevingen en 

oefeningen worden periodiek gehouden, bij de sport-, 
muziek- en buurtverenigingen wordt hier standaard over 
gediscussieerd. Er zijn jaarlijkse gamewedstrijden. De 
sociale dienstplicht verplicht jongeren te ondersteunen 
bij inundaties.

• maken zij actief gebruik van aanwezige hulpverleners in 
de gemeenschap, variërend van huisarts, andere artsen of 
hiertoe opgeleide hulpverleners.

De ontwikkeling sluit aan bij de paradox in het ontwikke-
len van het wonen in de laatste eeuwen. Er is sprake van 
een ver voortgeschreden individualisering en privatise-
ring van het wonen. Deze ontwikkeling is echter alleen 
mogelijk geweest bij de gratie van ‘grootschalige’ publieke 
werken. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de 
watervoorziening: juist om het gebruik van drinkwater en 
wassen per woning mogelijk te maken, zijn grootschalige 
leidingwerken noodzakelijk (drinkwaterleidingen, riolering) 
[Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2005; 
Komter e.a., 2000]. Hetzelfde kan gelden voor het denk-
concept: het ontwikkelen van lokale weerbare gemeen-
schappen vraagt om infrastructuur die de gemeenschap 
kan overstijgen, zoals voor de informatievoorziening, 
energievoorziening, etc. Alleen zullen deze voorzieningen 
lokaal zelfwerkend moeten zijn.

2322

Dijkring 14
Diep en snel
Ondiep en snel
Diep en langzaam
Ondiep en langzaam
Niet overstroombare gebieden

Deze kaart geeft een 
samengesteld effect 
weer van alle moge-
lijke doorbraken (die 
in werkelijkheid nooit 
allemaal tegelijk zullen 
plaatsvinden).
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Een weerbare gemeenschap vraagt om een lerende ‘buurt‘. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) stelt 
dat een lerende buurt vraagt om een inspirerende omgeving 
en inspirerend perspectief. Dit betekent dat in de inrichting 
en sturing van de overheid ‘het inspireren van de gemeen-
schap’ een wezenlijke rol krijgt.

3.5 Element 4: De adaptieve 
 inrichting 

Het land is zodanig ingericht dat de inundatie geleid wordt, 
vitale infrastructuur blijft functioneren en de juiste functies 
op de juiste plaatsen gelokaliseerd zijn. 

Geleide inundatie
De inundatie wordt bewust geleid door delen waar men het 
water wil hebben. Dit kan door (compartimenterings)dijken, 
gebruik makend van bestaande hoogteverschillen, verhoogde 
elementen en infrastructuur. Grote waterstromen worden via 
daarvoor ingerichte delen van het landelijk gebied geleid.

Vitale infrastructuur
Onder vitale infrastructuur verstaan wij in dit concept:
• de infrastructuur benodigd voor evacuatie en shelter 

((water)wegen en gebouwen);
• energievoorziening (lokaal, zon, wind en waterstof). 

Ook energieopwekking nabij in- en overlaten tijdens de 
inundatie spelen een rol;

• (drink)watervoorziening (zelfreinigend);
• communicatiestructuren.

De juiste functies op de juiste plek met de juiste bouwwijze
De infrastructuur en inrichting zijn aangepast: drijvend waar 
het drijvend moet (huizen, wegen), beschermd waar het be-
schermd moet (shelter, ziekenhuis, kwetsbare industrie). Daar 
waar wenselijk en efficiënt spelen met name vaarvoorzienin-
gen een grote rol.

3.6 Element 5: De alom aanwezige   
 informatie

Een essentieel element is de alom aanwezige informatie: via 
de PDA, de gemeenschap en internet (cellbroadcasting) ont-
vangt iedereen op maat informatie. Deze informatie bestaat 
uit de volgende onderdelen:
• informatie over stijgende waterstanden, via beeld en GSM
 in huis. Virtuele lijn in huis geeft verwachte inundatie aan.

• in de tijd wordt informatie concreter: waar gaat het 
doorbreken, wanneer komt het water en hoe hoog, en 
welke maatregelen moet de burger nemen.

• aangegeven wordt welke shelter en routes moeten 
worden genomen, en wanneer. Concrete individuele han-
delingsperspectieven, ingebed in een digitaal overzicht 
en beslissysteem van het geheel.

• info over nazorg: wanneer terug, wat moet er dan wor-
den gedaan, door wie?

Daarnaast geven de PDA en internet informatie terug aan de 
regisserende overheid (nationaal en regionaal). Juist door 
de moderne ICT-technieken is bij de centrale coördinerende 
overheid bekend welke keuzes de mensen bij een inundatie 
maken, waar zij zijn en welke consequenties dit heeft voor 
de scenario’s en handelingsopties van andere mensen en in 
andere cellen of gemeenschappen. Kortom: het informatiema-
nagement is een continue wisselwerking van informatie op de 
verschillende niveaus: binnen en tussen netwerken, tussen 
lokaal, regionaal en nationaal of stroomgebied.

Tenslotte speelt digitale beeldvorming een belangrijke rol (de 
inundatie-tom-tom). Bij inundatiedieptes boven de 10 cm 
zijn de wegen en patronen al moeilijk te zien. Lopen wordt 
moeilijk, varen in de juiste richting kan ook lastig zijn: de 
inundatie-tom-tom zorgt ervoor dat ook bij inundatie op het 
water kan worden gevaren. 

3.7 Element 6: De rol van het geld

Tenslotte is geld het fundament in het concept. 
• stimuleringsfondsen (zowel lokaal, regionaal, nationaal 

als Europees) om de bovenbeschreven elementen daad-
werkelijk te realiseren.

• investeringsfondsen om de noodzakelijke investeringen 
in inrichting, infrastructuur en communicatie van de 
grond te krijgen.

• verzekeringen om schades te beperken en bewustzijn en 
bewust handelen te stimuleren.

• verzekering of fonds om bedrijven te compenseren cq. 
voor- te financieren die in tijden van (dreigende) inun-
datie werkzaamheden verrichten of spullen ter beschik-
king stellen (aannemers, supermarkten, etc.).

• noodfondsen om onvoorziene omstandigheden op te 
vangen.

• alternatieve economie ten tijde van de inundatie; ramp-
toeristen, rondleidingen, elders werken etc.
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In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het denkconcept en de elementen waaruit het 

bestaat. Maar hoe zou een dergelijk concept nu werkelijk in de praktijk werken? In dit 

hoofdstuk schetsen we daarvan een beeld. 

Na het beschrijven van de situatie (paragraaf 4.1) beschrijven 
we de gebeurtenissen aan de hand van vijf fasen, te weten:
• de opkomst van hoogwater(dreiging) (paragraaf 4.2);
• het doorbreken/overlopen van de dijk en inunderen van 

het land (paragraaf 4.3);
• de stabiele inundatiefase: het land is ondergelopen, de 

dijk is hersteld (paragraaf 4.4);
• de herstelfase: het land is niet meer geïnundeerd (para-

graaf 4.5);
• de reguliere normale situatie (paragraaf 4.6).

Om de beschrijving overzichtelijk te houden is in dit hoofd-
stuk eerst uitgegaan van een relatief minder omvangrijke 
inundatie. In paragraaf 4.7 gaan we in op een situatie waarin 
de storm en overstroming daadwerkelijk 'Katrina-achtige'-pro-
porties krijgen.

4.1 Situatie

We gaan uit van een (fictief) deel van Nederland, het pol-
dergebied rondom de fictieve plaats Zomerdijk. Het gebied is 
ingeklemd door twee rivieren (Maas en Rijn) en ligt binnen de 
invloed van de zee. Bij een flinke storm en hoge rivierafvoe-
ren ontstaan hoge waterstanden rondom het poldergebied. In 
het hele poldergebied wonen ca. 40.000 mensen. In Zomerdijk 
wonen 10.000 mensen, op wijkniveau 500 mensen. 95% van 
deze mensen is bereikbaar per PDA. Alle woningen hebben 
een locale klimaatenergieopwekker (waterstof, zon en/of 
wind).

Het poldergebied bestaat uit een afwisseling van landbouw-
gronden, veelal grasland met veeteelt, en natuurgebieden. Er 
zijn hoogtes in het terrein die als hoogwatervluchtplaats voor 
dieren functioneren. Deze hoogtes zijn bewust aangebracht en 
ingericht als hoogwatervluchtplaats voor dieren. Het gebied 
kent op twaalf plaatsen shelters: gebouwen die normaliter in 
gebruik zijn als sporthallen of kerk. Zes ervan zijn op hoger 
gelegen delen gelegen, zes zijn drijvend.
In het gebied is een centraal coördinatieteam (CCT), waarin 
gemeenten, veiligheidsregio, waterschap en Rijkswaterstaat 
zijn vertegenwoordigd. Ook is er een virtueel landelijk 
overstromingsrekencentrum (LORC): een computernetwerk. 

Het LORC geeft on-line waterstandsvoorspellingen, inunda-
tievoorspellingen en informatie over mogelijke scenario’s in 
evacuatie, shelters en hulpvraag en -aanbod in de potentieel 
geïnundeerde gebieden.

Het onderhoudscontract overstromingsbeheer van het gebied 
is uitbesteed aan een gespecialiseerde aannemer en betreft:
• het verzorgen van overlaten/inlaten;
• het herstel van dijkdoorbraken;
• het opruimen van aanslibbing;
• het opschonen van watergangen;
• het herstel van infrastructuur.

4.2 De opkomst van hoogwaterdreiging

Gebeurtenissen:
Vier dagen voor de doorbraak:
• signaleren door LORC van verwachte hogere afvoeren 

op Rijn en Maas vanuit meetpunten in Duitsland en 
Ardennen. Signaal wordt vertaald naar een verwach-
ting tot hoge waterstanden rondom het poldergebied 
en mogelijke inundatiepatronen bij het doorbreken van 
een dijk. Tijdschaal is 4 dagen: als er een inundatie 
plaatsvindt, zal deze over 4 dagen plaatsvinden. Er is 
ook informatie dat op zee storm zal ontstaan: deze is 
gekoppeld aan de rivierinformatie en verwerkt in inunda-
tievoorspellingen.

• De mogelijke scenario's worden via de PDA en automati-
sche muurschermen bij de mensen thuis aangegeven. Er 
zijn nog géén handelingsopties gegeven. De wijkteams 
komen bijeen.

• De scenario's komen ook binnen bij het CCT. Zij geven 
het signaal de shelterlocaties in orde te maken.

• De shelterlocaties worden door de wijkteams gecontro-
leerd en in gereedheid gebracht. Buurtverenigingen en 
sportverenigingen controleren of de informatie iedereen 
heeft bereikt. Energiepunten in woningen worden opge-
laden.

• Vee wordt naar de hoogwatervluchtplaatsen gedirigeerd, 
voedsel/hooi wordt aangevoerd. Een deel van het vee 
wordt naar de schuren gebracht die kunnen drijven bij 
inundatie.
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• Verzekeringbedrijven worden geïnformeerd, nemen digi-

taal de situatie op en reserveren de verwachte noodzake-
lijke fondsen.

Twee dagen voor de doorbraak:
• vanuit zee wordt een versterkte opkomst van een storm 

gesignaleerd die voor hoge waterstanden in het delta-
bekken gaat zorgen. Dit wordt gecombineerd met de in-
formatie over de rivierafvoeren en gecombineerd tot een 
verwachting van de hoogwatersituatie en locatie waarop 
dijkdoorbraken kunnen optreden. In het LORC worden 
scenario's ontwikkeld: per dijkdoorbraaklocatie worden 
scenario's gegenereerd over inundatiestromen en -dieptes 
en gekoppeld aan evacuatiemogelijkheden, shelterloca-
ties en aanwezigheid/locatie mensen. Ook de hulpvraag 
en aanbod worden in deze scenario's aangegeven.

• verantwoordelijke bestuurders (CCT) bepalen op basis van 
verwachte overstromingsscenario's de locatie waar water 
wordt ingelaten. De dijk wordt ter plekke geprepareerd. 
De bij deze inlaat behorende gevolgscenario's en evacu-
atieroutes, worden vertaald naar handelingsopties voor 
alle individuen. Via de PDA en muurschermen worden 
deze opties aan hen doorgegeven. 

• Gecontroleerd wordt wie bevestigt dat hij/zij de informa-
tie heeft ontvangen. Buurt- en sportverenigingen worden 
ingeschakeld om alle personen die niet bereikbaar zijn of 
niet hebben bevestigd, te benaderen en te informeren, 
de overstromingscoördinator van iedere straat gaat bij 
iedereen nog eens langs.

• Alle niet-zelfredzame mensen worden onder regie van het 
CCT verplaatst: of naar shelter, of naar hogere etages of 
geëvacueerd.

• huisdieren kunnen bij speciale opvangcentra worden af-
gegeven. In delen van het gebied volstaat dat huisdieren 
in speciale voorzieningen op zolder worden opgevangen.

• In het lokale natuurhistorisch museum, waarin ook een 
van Gogh hangt met een landschapsschets van de streek, 
worden alle stukken in waterdichte kisten naar het depot 
op de hoogwatervrije zolder gebracht.

• Evacuatieroutes worden afgezet en ingericht (automa-
tisch geleidingssysteem);

• Shelters worden operationeel gemaakt;
• Alle mensen die thuis blijven richten de bovenste verdie-

pingen in. Voedselvoorraden, water, energie zijn lokaal 
aanwezig. Boten 'hangen' aan het huis.

• Iedereen die 'veilig en geshelterd' zit geeft dit aan via de 
PDA. Digitale pop-up schermen op de muren in de wonin-
gen en shelters geven de laatste stand van zaken aan.

Resumerend: per wijk in Zomerdijk hebben 300 mensen via 
auto's het gebied verlaten, 100 zitten in shelter, 80 nog in 
hun eigen woning. 20 mensen zijn niet gelokaliseerd.

4.3 Het openen van de dijk

Gebeurtenissen:
• De rivierafvoer neemt toe en bijna tegelijkertijd trekt 

de storm aan. Het water stroomt de polder in, de storm 
zorgt daarbij voor onstuimige taferelen. 

• Op de vastgestelde locatie (of locaties) wordt water door 
de dijk gelaten: de gecreëerde overlaat wordt in werking 
gesteld.

• Water stroomt het gebied in. Na enkele uren staat er 
rondom Zomerdijk ca. 0,5 meter water.

• 10 uur na de doorbraak staat er ca. 3 tot 4 meter water 
in de gehele polder. Na ca. 18 uur wordt de waterstand 
in de polder stabiel, maximaal 4 meter. De storm vermin-
dert.

• Grote delen van Zomerdijk staan onder water. In een 
aantal delen van wijken zijn mensen nog in hun shelter 
bovenin hun eigen huis (80 mensen). De meeste mensen 
(300) zijn het gebied uit en bivakkeren in shelters in 
dorpen op de zuidelijk gelegen zandgronden. Tenslotte is 
een substantieel deel van de mensen (100 mensen) in de 
shelters op hogere delen in omringende polders. Hier zijn 
zij omringd door water. 

• Via de PDA zijn de shelters en wijkteams met elkaar en 
met de centrale post van het CCT in contact. Met web-
cams, satellietbeelden en informatie van de PDA worden 
centraal de gebeurtenissen centraal on-line bijgehouden.

Nadat de stroomsnelheden overal lager dan 0,5 m/s zijn ge-
worden, wordt het sein 'boot veilig' gegeven. Via de woning-
boten gaan de wijkcoördinatoren het water op. Men verleent 
eerste hulp waar nodig en geeft informatie over de lokale 
situatie door aan de centrale post. De inundatie-tom-tom’s 
bewijzen goede dienst en leiden de wijkcoördinatoren naar de 
mensen. Daar waar meer medische hulp noodzakelijk is, komt 
het Rode Kruis met iets grotere first-aid-boats de wijkcoördi-
nator assisteren.

Alle mensen worden via hun PDA geïnformeerd over de situ-
atie en de verwachtingen: duur van de inundatie, verzorging 
en bevoorrading en opties voor handelingen.

4.4 Stabiele inundatie

Het gebied stroomt leeg. Dit gebeurt via vrij verval daar waar 
mogelijk, en aanvullend door pompen. De poldergemalen zijn 
hierop ingericht, aanvullende noodpompen worden geplaatst. 
De regie ligt bij het centraal coördinatiecentrum. Deze periode 
duurt één à twee maanden.

De mensen in de shelters:
• worden per boot naar buiten het gebied gebracht. Zij 

worden opgevangen bij familie of in shelters in dorpen 
op de zuidelijk gelegen zandgronden. De meesten kunnen 
via draadloze ICT-netwerken hun werk grotendeels her-
vatten. Een ander deel wordt zoals afgesproken ingezet 
bij het herstel in de polder of diverse projecten elders 
in het land. Zo werkt bijvoorbeeld een aantal vanuit de 
shelters digitaal als call-center, zowel commercieel als 
voor de informatievoorziening over de overstroming. 
Een aantal assisteert per boot de werkzaamheden in de 
polder.

• In de shelters in de polder geschiedt de bevoorrading en 
ontspanning per boot.

• van de 20 niet gelokaliseerde mensen zijn er inmid-
dels 10 alsnog geïdentificeerd, onder meer omdat zij op 
vakantie bleken te zijn.

4.5  Herstel

Het gebied is drooggevallen. De contractaannemers voor 
herstel starten met het schoonmaken en herstellen van schade 
aan infrastructuur, het herprofileren van de watergangen, e.d. 
Daar waar nodig herstellen agrariërs met de contractaanne-
mers de bouwvoor. 

De mensen komen terug uit de shelters in het gebied en de 
hogere  zandgronden. De buurtcoördinatoren begeleiden de 
mensen en gaan bij alle thuisgebleven mensen langs. In 
buurthuizen en verenigingen zijn hulpverleners aanwezig om 
de verhalen van mensen aan te horen. Evaluatiebijeenkomsten 
worden gehouden, zowel in de buurten, bij verenigingen als 
op internet. Kerk en moskeediensten gaan specifiek in op de 
gebeurtenissen. Ook de 20 niet bereikten van voor de evacu-
atie, blijken gelocaliseerd.

De schade wordt door verzekeringsteams opgenomen, mede op 
basis van de on-line registratie. De schade wordt vooruitlo-
pend op een definitieve beschikking vergoed.

Het CCT verzamelt evaluatiegegevens. Dit betreft informatie 
over: 
• het verloop van de inundatie en de doorbraak van de 

dijken;
• het verloop en de organisatie van de evacuatie en shel-

ters;
• de verleende hulp en zorg;
• schades en verzekeringsgegevens;
• eventuele slachtoffers en gewonden.

Er worden evaluatiebijeenkomsten gehouden waarin alle 
betrokkenen hun verhalen kwijt kunnen. Juist ook op scholen 
vinden evaluaties en projecten rondom de inundatie plaats. 
Op basis van de evaluaties worden de overstromingsbeheer-
plannen verbeterd. Contracten met de aannemers worden 
hierop aangepast. 
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Reflectie

4.6 Normalisatie

Het normale leven heeft weer zijn loop genomen. De gebeur-
tenissen zijn in diverse bijeenkomsten uitgebreid geëvalueerd 
en een aantal onderdelen van het overstromingsbeheersplan 
en de organisatie wordt aangepast. Op scholen lopen de 
scholingsprogramma’s. Tweejaarlijks zijn er in alle wijken, 
verenigingen etc. virtuele oefeningen. Iedereen krijgt bij zijn 
zwemles ook bootles. Zwemles wordt uitgebreid met inunda-
tieles. 
Het  overstromingsbeheersplan wordt tweejaarlijks geactuali-
seerd.

4.7 En Katrina?

Het vertrekpunt van het denkconcept is het omgaan met 
de gevolgen van een storm als Katrina in Nederland. In de 
voorgaande concrete toepassing zijn we uitgegaan van een 
minder omvangrijke inundatie. Bij het daadwerkelijk optreden 
van een storm van Katrina-achtige proporties wordt er vanuit 
gegaan dat de bedreiging een groot deel van de Zuid- en 

05

04
Noord-Hollandse kust treft, gecombineerd met inundaties 
vanuit het IJsselmeer. De voorspeltijd zal mogelijk korter zijn 
dan geschetst, maar niet substantieel veel korter. 

Bij Katrina staan delen van Zuid-Holland en Noord-Holland 
binnen 12 uur onder water. Binnen 48 uur staat een groot 
deel van de Randstand onder water. Tot maanden na de 
doorbraken, staat er in grote delen van het gebied nog water. 
Daarnaast zal niet alleen dit gebied overstromen, maar zullen 
grote delen van de rest van Nederland ook onder water staan. 
Zes tot acht miljoen mensen zijn of worden door het water 
bedreigd.

De essentie van de gebeurtenissen in Zomerdijk verandert 
hierdoor niet wezenlijk. Het gebied zal zichzelf moeten 
redden. Hulp zal minder snel en later beschikbaar zijn. 
Opvang buiten het gebied zit overvol en zal verder weg 
gezocht moeten worden. Maar de essentie van de gebeurte-
nissen blijft hetzelfde.
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05Reflectie

In de voorgaande hoofdstukken is het denkconcept beschreven en uitgewerkt. Op basis 

hiervan en de discussies die wij rondom het denkconcept hebben gevoerd, kijken wij in 

dit laatste hoofdstuk nog eens kritisch naar het concept. Wat zijn de kansen en wat zijn 

de beperkingen van het denkconcept? Welke vragen roept het denkconcept op? 

Paragraaf 5.1 bevat deze reflectie op het denkconcept. In paragraaf 5.2 sluiten we af met 

de vijf gouden tips, volgend uit het denkconcept. 

5.1 Reflectie

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij een denkconcept 
gepresenteerd dat de lokale weerbare gemeenschap centraal 
stelt bij het omgaan met overstromingen. In het denkcon-
cept:
• spreken we niet meer van een 'overstroming' maar van 

een 'inundatie';
• spreken we niet meer van een 'ramp' maar van een 'inun-

datiesituatie';
• spreken we niet van een 'crisis' maar een 'beheersbare 

situatie';
• spreken we niet meer van 'veiligheid tegen overstromen' 

maar 'veiligheid bij overstromen'.

Het denkconcept is niet bedoeld als panklaar en sluitend 
alternatief voor de huidige hoogwaterbescherming. Het denk-
concept is ook niet bedoeld om in detail uitgewerkt, kloppend 
en werkend te zijn. Het denkconcept is vooral een uitnodi-
ging tot discussie en reflectie. Het denkconcept biedt nieuwe 
combinaties van elementen die ons huidige hoogwater-
beschermingsysteem kunnen versterken, zeker in het licht
van de effecten van klimaatverandering.

Bij het ontwikkelen van het concept zijn vele vragen gesteld. 
Ook in de workshops en discussiebijeenkomsten die zijn geor-
ganiseerd, zijn diverse vragen en kanttekeningen gesteld. De 
belangrijkste kanttekeningen zijn hieronder weergegeven.

In welke situaties werkt het denkconcept?
Het project is gestart met het scenario dat een storm als 
Katrina Nederland in 2050 bereikt. In dit scenario ontstaat 
een grootschalige overstroming die grote delen van de kust 
en midden-Nederland treft. Ook de in de huidige beleidsstu-
dies gebruikte Ergst Denkbare Overstroming gaat uit van een 
grootschalige overstroming in grote delen van de kust. De in 

hoofdstuk 4 geschetste praktijksituatie beschrijft een relatief 
lokale situatie, met een hoofdbedreiging vanuit de rivieren. 
Deze geschetste praktijksituatie legt nog geen relatie naar 
overstromingen op hetzelfde moment in andere delen van 
het rivierengebied of de kuststreek. Dit roept de vraag op: 
‘Werkt het concept bij grootschalige overstromingen waarin de 
reactietijd veel kleiner is en het inundatieareaal en de getrof-
fen delen en aantallen mensen vele malen groter zijn?’ Anders 
gesteld: Onder welke externe randvoorwaarden werkt het con-
cept? In schaarser bewoonde gebieden in het rivierengebied 
bijvoorbeeld, met een lange voorspeltijd en relatief weinig 
bewoners, kan het concept ons inziens prima uit de voeten. 
Een belangrijk gegeven als we bedenken dat klimaatverande-
ring zeker ook van grote invloed zal zijn op de rivieren: naast 
veranderende afvoerpatronen zal juist zeespiegelstijging op de 
rivieren tot problemen leiden met het afvoeren van het regen- 
en smeltwater.

Een interessante discussie is de situatie in Centraal-Holland: 
De meeste inwoners, de grootste inundatiedieptes en de klein-
ste voorspellingstijden. Enerzijds kan worden gesteld dat het 
concept onder die omstandigheden mogelijk niet werkt. Teveel 
mensen om te shelteren en te evacueren, teveel onbereikba-
ren. Denk bijvoorbeeld is aan de verkeerschaos op de wegen 
in het gebied op 5 december, als we allemaal op tijd thuis 
willen zijn. 

Echter, juist in Centraal-Holland, waar voorspelling en evacu-
atie lastig is, en hulpcapaciteit ontoereikend, is het inzetten 
op zelfredzaamheid mogelijk de enige wijze om de hoeveel-
heid schade en slachtoffers bij een overstroming te beperken. 
Daarbij geeft juist ook het gedifferentieerde beeld van de 
inundatie, zie bijvoorbeeld figuur 3.1, de aanknopingspun-
ten om het model toe te passen. Juist in het drukbevolkte 
Centraal-Holland kan het denkconcept interessant zijn als 
aanvulling op de huidige veiligheidsstrategieën.
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05 bijlage 
Is het kostenefficiënt?
In het algemeen wordt gesteld dat het verhogen en verbe-
teren van waterkeringen de goedkoopste optie is voor de 
bescherming tegen overstromingen. In de discussies rondom 
het denkconcept is gesteld dat een denkconcept zoals 
beschreven in dit boekje, vanuit kostenoogpunt veel minder 
aantrekkelijk is. Het vergt flinke investeringen in aanpassing 
aan infrastructuur en bouwwijzen. Het vraagt ook investerin-
gen in mensen. Hoewel er nog geen vergelijking is gemaakt 
van kosten en baten van het concept ten opzichte van andere 
opties, geven deskundigen aan dat het denkconcept wel eens 
duur kan uitpakken. Wij zouden dit graag nog eens uitwerken.

Is zelfredzaamheid realiseerbaar?
De afgelopen decennia is men er achter gekomen dat een sa-
menleving niet maakbaar is. Als zodanig kan worden gediscus-
sieerd in hoeverre zelfredzame en weerbare gemeenschappen, 
die de kern vormen van dit concept, daadwerkelijk realiseer-
baar zijn. In ieder geval is hiervoor een lange adem nodig. 
Nu erop inzetten betekent dat pas over lange tijd de effecten 
zichtbaar worden. Daarbij moet veel aan de mensen zelf 
worden overgelaten: de overheid regisseert, maar stelt zich 
terughoudend op. Prikkels in de vorm van geld, voorbeelden 
en praktijkervaringen, mogelijk aangevuld met regels, moeten 
de maatschappij zelf aanzetten tot het ontwikkelen van zelf-
redzaamheid en weerbaarheid. De mate waarin dit realiseer-
baar is, kunnen wij niet voorzien. Daarbij is het in ieder geval 
duidelijk dat bestaande fysieke én virtuele gemeenschappen 
een belangrijke ontwikkelbasis vormen.

Overige kanttekeningen
Het denkconcept legt een sterke focus op zelfredzaamheid 
en gemeenschappen. Met name de financiële en bestuurlijke 
uitwerking is nog zeer beperkt en kan leiden tot aanvullende 
gezichtspunten. De deskundigen hebben ook aangegeven dat 
zelfredzaamheid met name op lokaal niveau realiseerbaar is. 
Daarmee draagt het denkconcept bij aan de veerkracht van 
Nederland bij een overstroming. Pols e.a. (2007) definiëren 
veerkracht (in navolging van De Bruijn, 2005) als ‘het vermo-
gen om makkelijk te herstellen van een calamiteit’. Veerkracht 
maakt een systeem flexibel en robuust. Echter, een veerkrach-
tig Nederland op macroniveau is onhaalbaar. Het denkconcept 
voegt wél elementen toe die ‘iets van veerkracht’ toevoegen.

De vraag blijft in hoeverre een storm als Katrina daadwerkelijk 
realistisch is in de Nederlandse situatie.

De winst van het concept
Het toepassen van (elementen van) het denkconcept in (delen 
van) Nederland heeft een aantal voordelen. Zo draagt het 

denkconcept bij aan de veerkracht van ons overstromings-
beheer. Pols e.a. (2007) gaan ook in op het (ontbreken van) 
veerkracht in het huidige systeem in Nederland. Het in dit 
boekje gepresenteerde denkconcept levert ons inziens juist 
een bijdrage aan deze veerkracht omdat het de mogelijkheden
vergroot om om te gaan en te herstellen van een overstroming. 

Het denkconcept en elementen daarvan kunnen ook bijdragen 
aan gevolgbeheersing in andere situaties, niet alleen bij 
lokale wateroverlast en extreme neerslag, maar ook bij andere 
bedreigingen. Het verder ontwikkelen van het denkconcept 
kan buiten Nederland bijdragen aan het veilig leven in delta’s. 
Naar verwachting woont rond 2100 ca. 30% van de wereldbe-
volking in zogenaamde ‘rode’ delta’s.

Het denkconcept sluit aan bij de aanbevelingen van de VROM-
Raad (2007). Deze pleit ‘voor een paradigmaverandering in 
het adaptiebeleid, waarin klimaatverandering niet langer 
primair als dreiging wordt gezien, maar als aanleiding om na 
te denken over de strategische inrichting van Nederland.’

5.2 De vijf gouden tips

Op basis van het denkconcept hebben wij vijf gouden tips aan 
beleidsmakend Nederland geformuleerd, deels nieuw, deels als 
versterking van lopend beleid: 

1. Stimuleer lokale zelfredzaamheid. Maak daarbij ook 
gebruik van lokale overlast als intensieve regenbuien en 
stormen om het denkconcept te testen en te ontwikkelen.

2. Koppel de overstromingscenario’s aan overstromings-
 beheersingsscenario’s. Maak complete scenario’s, die niet 

alleen de mogelijke overstromingen beschrijven, maar ook 
de daaraan gekoppelde gevolgbeheersing (zoals evacuatie, 
shelters, blijvers, hulpverlening). Maak hiervan eendui-
dige en volledige scenario’s die de basis dienen voor de 
beleidsontwikkeling.

3. Ontwikkel beleid voor nazorg en bijbehorende ontwikke-
ling die het bewustzijn van mensen vergroot.

4. Maak in de veiligheidsdiscussie en beleidsontwikkeling 
een differentiatie naar gebieden. Discussies over Centraal 
Holland zijn ondanks de overeenkomsten op veel punten 
ook anders dan de discussies langs rivieren. Maak lokaal 
maatwerk.

5. Maak de film om een groot publiek te stimuleren in zijn 
waterbewustzijn en te betrekken in het debat. 
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Noten

1 De scenario’s van het NMP en CPB zijn geijkt op de jaartallen 2030 en 
2040. Hoewel uiteraard methodologisch niet correct, zijn de resulta-
ten van deze scenario’s in het denkconcept gebruikt voor ‘peildatum 
2050’.

2 Het idee van het cellenconcept/zelfdovende ramp is afkomstig van en 
wordt verder ontwikkeld door prof. Arjen Hoekstra van de Universiteit 
van Twente, zie onder meer Hoekstra, 2007.

3 Een voorbeeld van een dergelijk leren zien wij nu bijvoorbeeld door 
de diverse uitwisselingen van ervaringen tussen U.S. en Nederland 
inzake de overstroming in New Orleans in 2005.

4 De ‘flight or fight’-reactie, ook wel ‘acute stress response’ genoemd, 
werd het eerst beschreven door Walter Cannon in 1927. In zijn theo-
rie stelt hij dat dieren op acute dreigingen reageren door ‘a general 
discharge of the sympathetic nervous system’, waardoor het dier 
gaat ‘vluchten of vechten’ (‘flight or fight’). Deze reactie werd later 
herkend als de eerste stap van het ‘general adaptive syndrome’ dat de 
stress reacties regelt bij vertebraten en andere organismen. 

 Bron: Wikipedia, geraadpleegd 4 juli 2007.
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de wind steekt op
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Samenvatting

Wat zou er gebeuren als een storm als Katrina, die in 2005 zo veel verwoesting in New 

Orleans aanrichtte, Nederland zou bereiken? Als we in 2050 klaar willen zijn voor de 

uitwassen van een veranderend klimaat met mogelijk stormen als Katrina in het vooruit-

zicht, moeten we nu beginnen onze samenleving weerbaar te maken.

In dit denkconcept wordt het antwoord gezocht in een cel-
lenstructuur. Lokale gemeenschappen zoeken oplossingen in 
een eigen compartiment. De weerbare samenleving produ-
ceert nieuwe gedeelde ervaringen die leiden tot een lerende 
gemeenschap. Iedere nieuwe inundatie zorgt voor aangepaste 
adaptatiestrategieën. 
 
De weerbare samenleving heeft zes kenmerken:

de zelfdovende ramp: 
Het effect van de inundatie neemt per cel af. Niet alleen 
fysiek, doordat de inundatie afneemt, maar juist doordat 
elke volgende cel steeds beter kan omgaan met de inun-
datie en zijn effect.

een stimulerende en sturende overheid: 
Bij de inundatie is de overheid faciliterend in informatie 
en hulp en sturend in scenario’s, ordehandhaving en 
herstel.

een zelfredzame gemeenschap: 
Men is zelfredzaam, bewust van de gevaren, de moge-
lijkheden en kiest uit de beschikbare opties de best 
passende. De opgedane ervaringen worden breed gecom-
municeerd zodat men optimaal leert van elkaar.

een adaptieve infrastructuur: 
De inundatie wordt geleid door solide waterkeringen, 
constructies en zonering. Alternatieve bouwmethoden 
maken de samenleving ‘waterproof’. In het geval van 
een ramp ligt de focus op ‘aanpassen, leegpompen en 
opruimen’.

alom aanwezige informatie: 
ICT zorgt altijd en overal voor de noodzakelijke infor-
matie. Burgers kennen de waterstandsverwachtingen en 
mogelijke handelingsopties.

de rol van het geld: 
Stimuleringsfondsen en verzekeringen helpen om de 
gewenste structuur fysiek en sociaal te realiseren en 
rampenfondsen dekken het onvoorziene.

 

In dit boekje wordt uitgegaan van een fictieve hoogwatersitu-
atie met een verloop in vijf fasen:
• de opkomst van hoogwater(dreiging);
• het doorbreken/overlopen van de dijk en inunderen van 

het land;
• de stabiele inundatiefase: het land is ondergelopen, de 

gemeenschap weerstaat de situatie;
• de herstelfase: de dijken worden hersteld, de gebieden 

drooggepompt. Het normale leven komt weer op gang;
• de reguliere situatie.
 
In de dunbevolkte delen van ons land lijkt een weerbare 
samenleving goed realiseerbaar omdat er alternatieven zijn en 
de belasting van de hulpinfrastructuur minder is. In Centraal 
Holland lijkt bij een overstroming de hulpcapaciteit ontoe-
reikend. Wellicht is zelfredzaamheid zo als hier gepresenteerd 
zelfs de enige oplossing om schade en slachtoffers te beper-
ken. De vraag is, echter, hoe dit gerealiseerd kan worden? 
Zeker is dat tijdig begonnen moet worden met het ontwerp 
van regelgeving en stimuleren van gewenst gedrag omdat de 
ervaring leert dat het lang duurt voor de maatschappij geleerd 
heeft zichzelf te redden.
 
Dit verhaal is dus niet af en vooral een uitnodiging tot 
discussie en reflectie. Met nieuwe combinaties van elemen-
ten kunnen we ons huidige hoogwaterbeschermingsysteem 
versterken. Uiterst belangrijk in het licht van de effecten van 
klimaatverandering, zoals ook de VROM-Raad pleitte ‘voor een 
paradigmaverandering in het adaptiebeleid, waarin klimaat-
verandering niet langer primair als dreiging wordt gezien, 
maar als aanleiding om na te denken over de strategische 
inrichting van Nederland.’
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