
 

 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden – juni 2016 
 

Waterveiligheid in buitendijks gebied 
 
Rijnmond-Drechtsteden kent veel buitendijks gebied. In de voorkeursstrategie van het 
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD) is afgesproken om voor de 
waterveiligheidsopgave van deze gebieden een strategische adaptatieagenda op te 
stellen. Dit is een actieagenda om de waterveiligheid in het buitendijks gebied in 
Rijnmond-Drechtsteden te waarborgen.  
 

 
Kaart uitvoeringsagenda DPRD: in de buitendijkse gebieden Historisch havengebied Dordrecht (10), Noordereiland (11),  
Merwe-Vierhavens (12) en Botlek (13) is communicatie over de risico’s erg belangrijk. (Kaart: De Urbanisten, D.EFAC.TO) 
 

  
 
In de buitendijkse gebieden Historisch havengebied Dordrecht (10), Noordereiland (11), Merwe-
Vierhavens (12) en Botlek (13) zijn pilots gestart om tot deze strategische adaptatieagenda te 
komen. In deze gebieden is de complexiteit van de waterveiligheid groot. De gemeenten Rotterdam 
en Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam zijn trekkers. 
 
De pilots zijn geïnitieerd om meer kennis op te doen over de gevolgen van de klimaatverandering 
in intensief gebruikt buitendijks gebied en over handelingsperspectieven om mensen en waarde te 

Maatregelen

   Alblasserwaard - Vijfheerenlanden (MIRT)
   Eiland van Dordrecht (MIRT)
   Ruimtelijk instrumentarium dijken
   Hollandsche IJssel
   Rivier als getijdenpark
   Onderzoek erosie
   Casestudie crisisbeheersing
   Zoetwatermaatregelen
   Maeslantkering

 Adaptatieagenda buitendijks
   Historisch havengebied Dordrecht
   Noordereiland Rotterdam 
   Merwe-Vierhavens Rotterdam
   Botlek Rotterdam

Ondergrond

   Gebieden die bij overstroming zeer snel
   en diep onder water komen te staan
   Stormvloedkeringen
   Inlaatpunt zoet water
   Zoet water
   Zout water
   overstroombaar gebied
   Leidingen van electriciteitsnetwerk
   Stedelijk gebied
   Haven
   Primaire kering buiten plangebied
   Rijksweg
   Electriciteitsnetwerk

Vier ruimtelijke handelingsperspectieven

   Sterke urbane dijken
   Robuuste zeeklei-eilanden
   Toekomstbestendige rivierdijken
   Ruimte voor de Rivier
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beschermen. Leren staat voorop. Daarom zijn ook drie verschillende typen buitendijks gebied 
gekozen: bestaand stedelijk woongebied (Noordereiland/Dordrecht), intensief industrieel 
havengebied (Botlek) en bestaand havengebied in (langjarige) verandering van havengebied naar 
woon- en werkgebied (Merwe-Vierhavengebied).  
 
Woongebieden 
Het historisch havengebied Dordrecht en het Noordereiland liggen buitendijks en zijn dus niet 
beschermd tegen overstromingen door een dijk. De hoogte van het maaiveld en de gebouwen is te 
laag om onder alle omstandigheden droog te blijven. In de gebieden liggen veel beeldbepalende 
gebouwen en monumenten, waarvoor maatwerkoplossingen gevonden moeten worden. Deze 
gebieden ophogen is niet mogelijk.  
 
Paul Bezemer, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van gemeente Dordrecht: “De 
hoogwatersituaties van 2012 en 2013 hebben de buitendijkse waterveiligheid weer extra onder de 
aandacht gebracht van de bewoners en de overheid. Het is goed om te zien dat de draaiboeken 
voor dit soort situaties ook werken. Ook valt op dat een deel van de mensen voorbereid is op 
dergelijke situaties, maar het merendeel nog niet.” Bezemer: “Met de pilots in deze buitendijkse 
gebieden willen we inzicht krijgen in maatregelen op gebieds- en gebouwniveau voor de kortere 
termijn. Maar we kijken ook naar adaptatie voor de lange termijn.” 
 
Informeren bewoners 
Voor deze gebieden is communicatie over de risico’s voor de bewoners erg belangrijk. De mensen 
moeten een duidelijk handelingsperspectief krijgen: wat zijn de zaken die de overheid voor mij 
doet en waar ben ik zelf verantwoordelijk voor en wat moet ik dan regelen?  
 
Bezemer: “Er moet dus duidelijk en structureel worden gecommuniceerd met bewoners en 
bedrijven over wat de overheid doet en waar zij zelf voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast moeten 
wij hen faciliteren in maatregelen die ze zelf kunnen nemen in de bescherming tegen hoogwater.” 
 
Voorlopige uitkomsten pilots historisch havengebied Dordrecht en Noordereiland 
Uit de pilots blijkt dat deze huidige aanpak nog wel een aantal jaren meekan, de vraag is wanneer 
grotere ingrepen noodzakelijk worden en hoe je in de tussentijd kan meekoppelen met ruimtelijke 
maatregelen, zoals  bijvoorbeeld de vervanging van een kademuur op het Noordereiland. Dat zijn 
kansen die je niet onbenut wilt laten om de waterveiligheid te vergroten. 
 
Op de vraag wat kansen voor verbetering zijn antwoordt Bezemer: “Van ieder 
communicatiemoment met je inwoners leer je weer, waardoor je kleine dingen kunt verbeteren. 
Dat moet mijns inziens ook de focus zijn, meer gericht op de bewoners en ondernemers in de 
gebieden en minder gericht op discussie tussen overheden over rollen en verantwoordelijkheden.” 
 
Intensief industrieel havengebied  
In het havengebied is de waterstand vanuit zee bepalend voor de waterhoogtes. De haven van 
Rotterdam en daarmee ook het Botlekgebied is verhoogd aangelegd. De Maeslant- en Hartelkering 
bieden bescherming tegen stormen van zee aan de noordkant vanuit de Nieuwe Waterweg. Vanuit 
de zuidkant via het Hartelkanaal staat het Botlekgebied in open verbinding met zee en kunnen 
hogere waterstanden optreden.  
 
Marc Eisma, adviseur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Met de pilot Botlek worden de risico's op 
overstroming en hoe hier op een adaptieve manier mee om kan worden gegaan onderzocht. Een 
verkenning naar effectieve maatregelen maakt hier onderdeel van uit. Voor het behoud van een 
goed investeringsklimaat in de haven is het van belang hier meer inzicht in te krijgen.” 
 
Samenwerking 
Voor de pilot wordt samengewerkt door het Havenbedrijf Rotterdam met de gemeente Rotterdam, 
Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met behulp van Joint Fact Finding 
wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven en de overige overheden. 
 
Voorlopige uitkomsten pilot Botlek 
Eisma: “Tot nu toe hebben we een eerste beeld gekregen van de overstromingsrisico's op het 
gebied van slachtoffers, economie en milieu. Met behulp van een zelf ontwikkeld afwegingskader 
komen we tot de conclusie dat de haven de komende decennia er goed voor staat. Afhankelijk van 
de snelheid van klimaatverandering treedt er een moment op dat er maatregelen genomen moeten 
worden. De resultaten laten zien dat vooral economische schade dominant is en dat het risico op 



 

 

slachtoffers nauwelijks speelt. Milieurisico's liggen daar ergens tussen in, maar moeten we nog 
beter onderzoeken.” 
 
Op het gebied van het vergroten van het bewustzijn bij het bedrijfsleven en het vergroten van de 
kennis zijn ook stappen gezet. Anders dan bij binnendijks is dit zeker op het gebied van havens 
een relatief nieuw terrein. 
 
Strategische adaptatieagenda buitendijks 
Corjan Gebraad, adviseur van gemeente Rotterdam: “De opgedane kennis en aanbevelingen uit de 
pilots wordt gebruikt om een strategische adaptatieagenda op te stellen voor het buitendijks 
gebied. Acties waaraan (verder) gewerkt gaat worden. De pilots, aangevuld met eerder opgedane 
kennis, leveren antwoorden op de vragen: wat betekenen een toename van hoge 
rivierwaterstanden en overstromingskansen voor deze gebieden en hoe kan worden geanticipeerd 
op ongewenste effecten? Welke adaptatiestrategieën zijn mogelijk en welke dilemma’s zijn er ten 
aanzien van korte termijn maatregelen en noodzakelijke lange termijn maatregelen? Zijn er 
belemmeringen om bepaalde adaptatiestrategieën uit te voeren?” 
 
Dilemma’s 
Een dilemma dat uit de projecten naar boven komt is het spanningsveld tussen de eigen 
verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar in buitendijks gebied en het inzetten van 
grootschaliger maatregelen in de publieke ruimte. Waar ligt de grens tussen de 
verantwoordelijkheid van perceeleigenaren en publieke verantwoordelijkheid, zeker als de 
maatschappelijke kosten van meer generieke maatregelen lager zijn? En wanneer is het moment 
aangebroken dat overheden hierin het voortouw moeten nemen?  
 
Een paar overstromingsincidenten met schade binnen een korte termijn, kan de roep om 
overheidsingrijpen doen aanzwellen. Wanneer wordt een privaat belang, een publiek belang? 
Inzicht in de werkelijke effecten van overstroming van buitendijks gebied en in de mogelijkheden 
voor adaptatie zijn een voorwaarde om hierover een goede discussie te voeren. 
 
Resultaten 
Eind 2016 zijn de resultaten van alle pilots beschikbaar en worden de vervolgstappen bepaald. De 
opgedane kennis en leerpunten worden vertaald in de strategische adaptatieagenda buitendijks, 
feitelijk een ‘actieagenda’, om de waterveiligheid in buitendijks gebied in Rijnmond-Drechtsteden te 
waarborgen. 
 
Gebraad: “Deze agenda wordt met de partners in Rijnmond-Drechtsteden opgesteld. Bij hen is alle 
expertise en bestuurskracht aanwezig om, samen met bewoners en ondernemers, het buitendijkse 
gebied ook op de lange termijn tegen het water te beschermen. Want het buitendijks gebied is ons 
gezamenlijk belang!” 
 


