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Ons land is grotendeels een rivierendelta. De Rijn, de Maas 

maar ook de Schelde en de Eems vinden in Nederland hun 

weg naar de zee. Niet voor niets is water en de bescherming 

ertegen verweven met zowel het landschap als de 

organisatie van ons land. In het laatste stukje van de  

Rijn-Maasdelta, het benedenrivierengebied, wonen en 

werken veel mensen en ligt de grootste haven van Europa. 

Hier is bescherming tegen en zeker ook ‘leven met’ water 

van groot belang in het licht van de klimaatverandering. 

Daarom werken de partners van het Deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden, via onderzoek en projecten,  

al 12 jaar gezamenlijk aan de waterveiligheid van deze delta.

De regio Rijnmond-Drechtsteden heeft ook het grootste 

areaal stedelijk buitendijks gebied van Nederland: land dat 

niet beschermd wordt door primaire dijken, maar vaak wel  

hoog ligt. Hier wonen meer dan 60.000 mensen, vinden de 

meeste havenactiviteiten plaats en ligt de Biesbosch, een 

natuurgebied van nationale betekenis. Hoe beschermen we 

deze buitendijkse gebieden, nu en in de toekomst als de 

zeespiegel 1, 2 of misschien wel 3 meter stijgt?  

Wat betekent het dat we nog steeds ‘waarde toevoegen’  

in de vorm van woningen, bedrijven, voorzieningen en 

infrastructuur? Wat kunnen we nu al doen om met 

vooruitziende blik de juiste keuze te maken en problemen 

in de toekomst te voorkomen?

De afgelopen 10 jaar hebben we veel nieuwe kennis 

opgedaan over de waterveiligheid in de buitendijkse 

gebieden van onze regio en nieuw beleid ontwikkeld.  

Deze publicatie presenteert de belangrijkste resultaten.  

Van strategieontwikkeling tot operationele maatregelen  

bij verwacht hoogwater. Het zijn bouwstenen voor  

veilig wonen en werken in het buitendijkse gebied van  

onze regio. 

Ik hoop dat u geïnspireerd raakt door dit ‘stukje werk aan 

de delta’. Dat werk is voor bewoners van de delta immers 

nooit af!

Ahmed Aboutaleb
Voorzitter Gebiedsoverleg Rijnmond-Drechtsteden 
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Nederland staat wereldwijd bekend om zijn 
uitstekende dijken en dammen, maar niet 
alle delen van Nederland liggen binnen de 
dijken. De regio Rijnmond-Drechtsteden heeft 
grote buitendijkse gebieden: natuurgebieden, 
haventerreinen en verstedelijkte gebieden  
waar mensen wonen, werken en recreëren.  
De buitendijkse gebieden vragen speciale 
aandacht voor de risico’s van een 
overstroming, zeker nu het klimaat verandert. 
Daarom werkt de regio aan buitendijkse 
‘adaptatiestrategieën’.
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Rijnmond-Drechtsteden heeft grote buitendijkse gebieden die heel verschillend 

van aard zijn. Langs de rivier liggen bijvoorbeeld buitendijkse natuurgebieden, 

zoals als de Biesbosch. Deze natuur dankt zijn waarde aan de regelmatige 

overstromingen. Ook het havengebied van Rotterdam, dat voortdurend in 

ontwikkeling is, ligt buitendijks. En er zijn buitendijkse gebieden die al 

eeuwenlang bewoond zijn, zoals een deel van het historische stadscentrum  

van Dordrecht en de Kop van Feyenoord en het Noordereiland in Rotterdam.  

Voor verschillende buitendijkse gebieden bestaan plannen voor nieuwe  

(woning)bouw, bijvoorbeeld in de oude stadshavens. 

Buitendijkse gebieden liggen niet  achter  

een hoge dijk of dam die het rivier- of 

zeewater bij hoge water standen tegenhoudt. 

Toch is het buitendijks niet per se onveiliger 

dan binnendijks. De risico’s zijn wel anders.

De binnendijkse gebieden in Rijnmond-

Drechtsteden bestaan grotendeels uit 

polders die meestal ver onder de zeespiegel 

liggen. Deze gebieden overstromen pas als 

een waterkering doorbreekt. De kans dat dat 

gebeurt is heel klein, maar áls het gebeurt 

loopt zo’n polder in korte tijd vol. Dan is de 

kans op slachtoffers en schade zeer groot.

In buitendijkse gebieden is de kans op 

overstromen groter, maar als er een 

overstroming optreedt staat er meestal  

maar een kleine laag water: deze gebieden 

liggen namelijk over het algemeen hoger  

dan de polders. In buitendijkse gebieden 

stijgt het water ook geleidelijker, waardoor 

het mogelijk is voorbereidingen te treffen. 

De kans op slachtoffers is hier daarom  

veel kleiner dan binnendijks. Wel kan 

aanzienlijke schade optreden, bijvoorbeeld 

als het water in woningen, kelders of op 

bedrijfsterreinen stroomt.

Buitendijkse gebieden in Rijnmond-Drechtsteden

Buitendijks andere risico’s  
dan binnendijks

Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid

Buitendijks BinnendijksDijk
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Grotere risico’s door klimaatverandering
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en staat het 

water in de rivieren vaker extreem hoog. De buitendijkse 

gebieden zullen daardoor vaker overstromen, waardoor  

de schade kan toenemen.  

Het KNMI verwacht dat de zeespiegel rond 2100 tussen  

de 30 en 120 cm hoger staat dan in 1990. Als het smelten van 

de Antarctische IJskap op de Zuidpool versnelt, kan de 

zeespiegel stijging zelfs 2 m bedragen in 2100. 

Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid
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Dankzij het Deltaprogramma heeft de waterveiligheid in buitendijkse gebieden structureel 

aandacht gekregen. Sinds de start van het Deltaprogramma in 2010 hebben overheden, 

bedrijven en kennisinstituten onderzoek gedaan en projecten uitgevoerd. Iedere partij 

heeft zijn eigen specifieke invalshoeken ingebracht. Juist die verscheidenheid heeft 

verrassende nieuwe inzichten en oplossingen gebracht. Met deze brochure laten we zien 

wat we hebben gedaan en waar we nu staan. 

Tien jaar werken aan buitendijkse waterveiligheid

De toenemende risico’s in buitendijkse 

gebieden hebben gevolgen voor het woon-  

en werkklimaat in Rijnmond-Drechtsteden. 

Daarom is het zaak nu al rekening te houden 

met de gevolgen van klimaatverandering  

en te bedenken welke maatregelen nodig en 

zinvol zijn, nu of op termijn.

In het kader van het Deltapro gramma heeft 

Rijnmond-Drechtsteden een voorkeurs-

strategie opgesteld om deze regio veilig en 

leefbaar te houden in het veranderende 

klimaat. Hoe dat in buitendijkse gebieden  

het beste kan, was bij het opstellen van de 

voorkeursstrategie nog niet uitgekrista l-

liseerd. Daarom is besloten ‘adaptatie-

strategieën’ voor buitendijkse gebieden uit  

te werken: strategieën om de inrichting en 

het gebruik aan te passen aan het 

veranderende klimaat. 

Op korte termijn volstaan over het algemeen 

lokale maatregelen. Op langere termijn zijn 

ingrijpendere keuzes en maatregelen nodig 

om de buitendijkse gebieden veilig en 

leefbaar te houden. Wanneer dat punt precies 

komt, hangt vooral af van de snelheid van de 

zeespiegelstijging.

10 jaar onderzoek en beleid

Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden

Download het rapport

Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2020

Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Buitendijkse  
adaptatiestrategieën

Meer informatie
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Wie voor veilige dijken en dammen zorgt, is 
in Nederland duidelijk geregeld in de wet. In 
de meeste gevallen is dat het waterschap of 
Rijkswaterstaat. Wie aan de lat staat voor 
de waterveiligheid in buitendijkse gebieden, 
is minder eenduidig. Bedrijven en bewoners 
zijn hier zelf verantwoordelijk om de schade 
aan hun eigendommen te beperken of 
voorkomen. Ook overheden hebben bepaalde 
verantwoordelijkheden.  
Samenwerken is het devies.
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Samen verantwoordelijk voor een waterveilig buitendijks gebied

Voor de bescherming van het binnendijkse 

gebied gelden in Nederland wettelijke eisen:  

er zijn normen waar de waterkeringen aan 

moeten voldoen. Voor het overstromings risico 

in buitendijkse gebieden bestaan geen 

landelijke normen. Het buitendijkse gebied is 

onderdeel van de rivier. Daarom wordt het als 

vanzelfsprekend gezien dat deze gebieden af 

en toe overstromen, als de rivier veel water 

afvoert. Sterker nog: vooral stroomopwaarts 

heeft de rivier ruimte in het buitendijkse 

gebied nodig om het water veilig naar zee te 

kunnen afvoeren. 

Om voldoende ruimte voor rivierwater te 

behouden, gelden in de meeste buitendijkse 

gebieden strikte voorwaarden voor bebouwing. 

Voor enkele gebieden geldt vrijstelling van deze 

voorwaarden op basis van de Beleidslijn Grote 

Rivieren en het Waterbesluit1, onder meer in 

Rijnmond-Drechtsteden. Dit gebied vormt 

namelijk geen knelpunt voor de doorstroom  

van rivierwater. Gemeenten kunnen ook eigen 

voorwaarden stellen aan de bebouwing om 

schade bij hoogwater te beperken. Ze kunnen 

bijvoorbeeld een minimale hoogte voor nieuwe 

bebouwing voor schrijven (het zogenaamde 

uitgiftepeil).

Geen wettelijke normen,  
wel beperkingen

1) Zie ook brief van deltacommissaris over Advies woningbouw
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Samen verantwoordelijk voor een waterveilig buitendijks gebied

Veel belangen en  
verantwoordelijkheden

In de regio Rijnmond-Drechtsteden hebben veel partijen er 

belang bij dat het buitendijkse gebied veilig is om te gebruiken 

en om er te werken of te wonen (zie figuur).

De gebruikers en bewoners van buitendijks gebieden zijn zelf 

verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade 

door een overstroming te beperken. Ze kunnen bijvoorbeeld bij 

hoogwater zandzakken of schotten plaatsen om te voorkomen 

dat water in de kelder stroomt en de cv-ketel op een hogere 

verdieping installeren. Ook kunnen ze bij een waarschuwing 

voor hoogwater op tijd hun auto op een droge locatie parkeren.

De gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie  

over de risico’s in buitendijkse gebieden en het treffen van 

veiligheidsmaatregelen bij hoogwater. Ook maken gemeenten 

een afweging van de risico’s bij plannen voor nieuwe ontwikke-

lingen in buitendijkse gebieden, op basis van hun verantwoor-

delijkheid voor een goede ruimtelijke ordening. Ze stellen zo 

nodig randvoorwaarden om deze risico’s te beheersen. 

Waterveilige, lee�are
 en economisch sterke regio

Voorzorgsmaatregelen
hoogwater t.b.v. eigendom

Burgers

Assets (A15, stormvloedkeringen),
DPRA, V&K, BRZO2015

Rijk

Assets, Natuurbehoud en
-ontwikkeling

Natuurorganisaties

Assets, V&K

Netwerk- en infrabeheerders

Klimaat- & risicobewust 
RO-beleid, crisisbeheersing, 
assets

Gemeenten

Provincie

Klimaat & risicobewust 
RO-beleid, crisisbeheersing
voorlandkeringen

Ontwikkeling, beleid en 
uitgi�e van haventerreinen

Havenbedrijf

Veiligheidrisico’s

Assets (voorland/keringen),
he�ngen, keringbeheerder

Waterschappen

Externe veiligheid, V&K,
BRZO2015, crisisbeheersing

DCMR

Assets, Voorzorgsmaat-
regelen en noodplannen
hoogwater

Bedrijven

Crisisbeheersing 
(o.a. evacuatie), continuïteit
van de samenleving

DPRA: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

RO: Ruimtelijke Ontwikkeling

V&K: Vitaal & Kwetsbaar

BRZO: Besluit Risico’s Zware Ongevallen
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Samen verantwoordelijk voor een waterveilig buitendijks gebied

Samenwerken 
is noodzaak

Meer informatie

Juist door de uiteenlopende belangen in het buitendijkse gebied en het ontbreken 

van eenduidige regelgeving voor het beperken van overstromingsrisico’s, is 

samenwerking van groot belang. In het deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 

werken de partners samen aan noodzakelijke randvoorwaarden en effectief beleid 

voor veilige buitendijkse gebieden. In het Platform Buitendijks delen ze kennis en 

verbinden ze werkzaamheden.Verschillende partijen hebben in buitendijks 

gebied voorzieningen (‘assets’) in beheer of 

eigendom waar verantwoordelijkheden bij horen. 

Denk bijvoorbeeld aan de stroom-, water- en 

afvalwatervoorziening.  

Als deze en andere vitale en kwetsbare functies  

bij een overstroming uitvallen, heeft dat grote 

maatschap pelijke gevolgen. Het is dan ook van 

groot belang dat ze blijven functioneren. In de 

haven van Rotterdam kan grote economische 

schade ontstaan als bedrijven langere tijd  

uitvallen door een overstroming. Aan de landzijde 

van het buitendijkse gebied ligt meestal een 

waterkering. Waterschappen zijn verantwoordelijk 

voor beheer en onderhoud van deze kering. 

De inrichting en het gebruik van het buitendijkse 

gebied kan sterkte en stabiliteit van de  

waterkering positief maar ook negatief invloeden. 

Daarom hebben waterschappen - en vooral  

ook de bewoners achter de dijk - belang bij de 

ontwikkelingen in het buitendijkse gebied.
Brief deltacommissaris advies 
woningbouw en klimaatadaptatie

Nieuwsbericht Advies deltacommis-
saris: houd bij woningbouw rekening 
met het klimaat van de toekomst

Verantwoordelijkheid en 
aansprakelijk heid buitendijks - 
website Gemeente Dordrecht

Video Wonen en werken in  
buitendijks gebied - Samenwerken  
aan een waterveilige toekomst
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https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/12/06/briefadvies-deltacommissaris-woningbouw-en-klimaatadaptatie-spoor-2
https://www.deltaprogramma.nl/nieuws/nieuws/2021/12/06/advies-deltacommissaris-houd-bij-woningbouw-rekening-met-het-klimaat-van-de-toekomst/
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Natuur_en_milieu/Water_en_klimaatverandering/Hoogwater:tbqKnxnITqarX3cUrCqOTw/Wat_doet_de_gemeente/Verantwoordelijkheid_en_aansprakelijkheid_buitendijks/
https://youtu.be/ZaYBi3pFbXE
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“Weet u dat uw huis of bedrijf buitendijks 
staat?“ De meeste bewoners en ondernemers in 
buitendijkse gebieden weten dat niet. Meestal 
maakt het ook niet uit. Toch is het belangrijk 
dat bewoners en bedrijven zich bewust zijn 
van de bijzondere kenmerken van buitendijkse 
gebieden. Want alleen dan kunnen ze zich 
voorbereiden op wateroverlast en de schade 
beperken.

Sommige mensen zijn wel degelijk ‘overstromingsbewust’. Dat laten de verhalen van 

bewoner Hans Cornuit en ondernemer Andy Joynson zien. De gemeenten Dordrecht en 

Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam informeren bewoners en bedrijven actief 

over de risico’s en de mogelijke voorzorgs maatregelen. Bijvoorbeeld met de brochure 

‘Weer weetje meer’, te vinden op de website van gemeente Rotterdam.
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Hans Cornuit woont in een historisch 

havengebied, met uitzicht op de rivier.  

Tot zijn grote genoegen. “Water is altijd 

boeiend en ik zie hier dagelijks de luchten 

zoals Cuyp die schilderde.” Maar water is  

ook een natuurelement, realiseert hij  

zich, met een risico op overstromingen. 

Eens in de honderd jaar
Toen Cornuit hier twee jaar geleden kwam 

wonen, wist hij van dit risico. “Overal hangen 

foto’s van de grote wateroverlast van zo’n  

25 jaar geleden. Zoiets komt gemiddeld eens 

in de 100 jaar voor. Dan loopt de kelder van 

ons appartementengebouw vol en staat  

er water in de liftschacht. Dat is heel 

vervelend, maar je kunt je erop voorbereiden.” 

Dat hebben Cornuit en zijn medebewoners 

gedaan. “We hebben in de zomer geoefend 

met het plaatsen van vloedplanken en  

bedacht waar de auto’s heen kunnen.”

Have a nice day
In maart 2022 moesten Cornuit en zijn 

medebewoners de voorbereidingen in  

praktijk brengen. De gemeente waarschuwde  

voor hoogwater. “Ze geven aan hoe hoog  

je straat ligt en leggen zandzakken klaar. 

Daarna is het: have a nice day. We hebben 

besloten alle auto’s uit de kelder te halen.  

Een hele organisatie: auto’s wegbrengen,  

ook van oudere bewoners, chauffeurs weer 

ophalen. De relatief jongeren onder ons 

hebben zandzakken geplaatst. ‘s Nachts zaten 

we waterstanden te volgen. Het ging net  

goed. De volgende dag konden alle auto’s 

weer terug.”

Leg de risico’s niet alleen  
bij bewoners
Cornuit weet dat hij als bewoner verant-

woordelijk is voor wateroverlast, maar vindt 

dat de overheid zich actiever moet opstellen. 

“De toeristen houden van het water en de 

historische havens. Dan kun je de risico’s van 

dat water en de havens niet alleen bij de 

bewoners leggen. Wij denken met onze 

bewonersvereniging graag mee over de 

manier waarop de gemeente de bewoners 

beter kan ondersteunen.”

Hoe kom je hier weg
Het water kan nog veel hoger komen te staan 

en dat baart Cornuit zorgen. “Als er 50 cm 

water op straat staat, hoe kom je hier dan 

weg? Waar kun je heen en hoe kom je daar? 

Als iedereen tegelijk in de auto stapt, wordt 

het een chaos. Ik denk dat er wel nagedacht is 

over zo’n noodsituatie, maar de bewoners 

moeten het ook van tevoren weten.”

“Wees duidelijk  
over noodsituaties: 
waar kunnen we 
heen en hoe  
komen we daar?”
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De gloednieuwe sapjesfabriek op de 

Maasvlakte draagt de toepasselijke naam de 

Blender. Het is de eerste eigen fabriek van 

innocent drinks, dat al twintig jaar gezonde 

smoothies op de markt brengt; tot nu toe 

werden de sappen bij andere partners 

gemaakt. Andy Joynson, directeur van  

de blender, vertelt over een belangrijke 

overweging om voor Rotterdam te kiezen:  

de CO2-voetafdruk.

Zeespiegelstijging beperken
“Deze locatie ligt gunstig voor de aanvoer  

van fruit en andere ingrediënten voor onze 

CO2-neutrale fabriek”, legt Joynson uit.  

“Sinds we hier produceren, is het aantal 

kilometers over de weg met een kwart 

afgenomen. Onze CO2-voetafdruk is  

dan ook flink gedaald. Dat is belangrijk,  

want we moeten de opwarming van de  

aarde - en zo ook de zeespiegelstijging - 

beperken.”

Dijk
De locatie ligt buitendijks en er is dus een 

kans op overstromingen. innocent drinks 

heeft zich daarop voorbereid. “We hebben 

uitgezocht welke waterstanden eens in  

de 100 jaar en eens in de 50 jaar optreden”, 

vertelt Joynson. “Op basis daarvan hebben  

we besloten een dijk rond onze locatie te 

bouwen. Voor de zekerheid hebben we ook het 

vloerniveau verhoogd. Daardoor komt  

het water minder hoog te staan als de dijk 

doorbreekt.” 

“Met CO2-reductie 
werk je ook aan 
het beperken van 
overstromings- 
risico’s”

“We moeten heel erg ons best doen om  
de opwarming van de aarde te beperken zodat de 
zeespiegel minder hard stijgt.”
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Buitendijkse risico’s op het netvlies

Meer informatie

Zeespiegels  
(Series van OPEN Rotterdam)

Hoogwaterregeling Vlaardingen Video Havenbedrijf Rotterdam 

Rotterdams Weerwoord

Wonen en leven buitendijks –  
website gemeente Rotterdam

Video Wonen en werken in buitendijks gebied – 
Samenwerken aan een waterveilige toekomst

CO2-reductie: de andere kant van adaptatie
Joynson heeft gehoord over de buitendijkse 

adaptatiestrategieën die het Havenbedrijf en de 

gemeente opstellen. “Dat is heel belangrijk in 

dit gebied met zoveel inwoners en bedrijven.” 

Hij benadrukt dat de prioriteit van innocent 

drinks bij het verminderen van de opwarming 

van de aarde ligt. “Dat is de andere kant van 

adaptatie. CO2-vermindering is ook een vorm 

van bescherming tegen overstromingen.”

Vooruitkijken
Joynson denkt dat het voor andere bedrijven 

ook zinvol is om naar de toekomst te kijken. 

“Nu voelt het hier veilig, maar dat is het in de 

toekomst misschien niet. Denk honderd jaar 

vooruit en houd rekening met zowel opti misti-

sche als pessimistische verwachtingen. Kijk wat 

er aan de hand is en welk risico je wil 

accepteren. Als je dat doet, ga je vanzelf  ook je 

CO2-uitstoot verminderen.”

Gezamenlijke oplossingen
Naast de inzet op CO2-vermindering zal innocent  

ook blijven werken aan betere bescherming  

tegen overstromingen. “We hebben twee jaar geleden 

keuzes gemaakt. Met de huidige kennis zouden we 

misschien al meer hebben gedaan.  

We moeten blijven nadenken. In de toekomst moeten 

bedrijven misschien ook gezamenlijke oplossingen 

bouwen, samen met de haven en de gemeente.”
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FIETSEN BUITEN KADE(R)S

Deze	fi	etstocht	van	6,5	kilometer	
brengt	je	langs	leuke	wetenswaar-
digheden	over	de	hoogwaterveiligheid	
in	het	buitendijks	gebied	van	
Rotterdam.	Het	startpunt	is	de	Nieuwe	
Leuvebrug.	Maar	je	kunt	ook	op	een	
ander	moment	instappen.

Buitendijks gebied
Buitendijkse gebieden zijn niet beschermd door dijken 
of duinen. Bijna de helft  van Rotterdam ligt 
buitendijks en zo’n 50.000 Rotterdammers wonen, 
werken en recreëren buitendijks. Door het ontbreken 
van dijken, overstromen de kades sneller dan het 
binnendijkse gebied. De stormvloedkeringen -zoals 
de Maeslantkering- geven bescherming bij hoogwater 
op zee. Een overstroming buitendijks leidt tot water op 
straat en in gebouwen, maar niet tot verdrinkingen. 
Het operationele hoogwaterteam van de gemeente 
Rotterdam rukt meerdere malen per jaar uit om de 
lage buitendijkse kades af te sluiten en auto’s 
weg te slepen. De gebieden zijn kwetsbaar 
voor zeespiegelstijging. Bij nieuwe ont-
wikkelingen houdt Rotterdam daarom 
bewust rekening met het (toekomstig) 
hoogwater als er buitendijks wordt 
gebouwd. Al heb je het misschien nog 
nooit gezien… 

Thema route Buitendijks

•	Fietsroute
•	Primaire	dijk
•	Voorliggende	dijk
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1	 	Bolwerk	onder	de	 
Willemsbrug

2	 	Nieuwbouwwoningen	
Nassaustraat

3	 	Terpenstructuur	 
Kop	van	Feyenoord

4	 	Drijvende	woningen	 
Nassauhaven

5	 	Uitzicht	op	monumen-
tale	roeivereniging

6	 	Primaire	dijk,	opval-
lend	hoogteverschil

7	 Aanleg	Rijnhavenpark

7	 Floating	office

8	 	Uitzicht	op	 
Noordereiland

9  Maasboulevard	en	 
Boerengatsluis

Het Bolwerk is de eerste kade in Rotterdam die 
overstroomt bij hoogwater op de Nieuwe Maas. De 
kade wordt dan afgesloten. Deze kade ligt op 2,10 m 
NAP en overstroomt meer dan tien keer per jaar.

Dit nieuwbouwproject aan de Nassaustraat ligt op 
een relatief laag punt. Let op de verhoogde entrees. 
De woningen zijn zo ontworpen dat ze niet makke-
lijk kunnen overstromen.bij extreem hoogwater op 
de Nieuwe Maas. De kans hierop is overigens klein. 

In Kop van Feijenoord lijkt er bij stadsvernieuwings-
projecten uit de jaren 80 en 90 vaak rekening te 
zijn gehouden met hoogwaterveiligheid door 
plaatselijke ophogingen (‘terpen’) in het gebied.  
Dit is goed te zien bij Nassauhaven.

Sinds 2020 liggen de eerste drijvende woningen 
(Havenlofts) van Rotterdam in de Nassauhaven. 
De woningen gaan mee met eb en vloed. Het verschil 
tussen eb en vloed ligt tussen de anderhalve en twee 
meter. De woningen zijn duurzaam en hebben hun 
eigen waterzuivering, waardoor ze niet hoeven te 
worden aangesloten op het riool. Om het getij beter 
te kunnen ervaren, is er een natuurvriendelijke 
oever aangelegd.

Vanaf dit punt heb je een prachtig uitzicht op Noord. 
Je ziet de buitendijks gelegen, monumentale roei-
vereniging Nautilus liggen. Bij hoogwater kan de 
roeivereniging flink onder water komen te staan.

Niet overal is de dijk even zichtbaar in de stad, maar 
hier wel! De dijk ligt hier op zo’n 5 meter boven NAP, 
achter de dijk is het meer dan 4 meter lager. 

In de Rijnhaven komt een nieuw stuk stadscentrum: 
hoogbouw met een drijvend nieuw stadspark met 
stadsstrand. Het getij kun je in de Rijnhaven straks 
goed beleven. Eén derde deel van de haven wordt 
hiervoor gedempt, zie je het al gebeuren? 

In de Rijnhaven ligt sinds maart 2020 het grootste 
drijvende kantoorgebouw ter wereld, het zogenoem-
de Floating Office. Hierin is het VN klimaatcentrum 
(Global Center on Adaptation) gehuisvest. Zij ont-
wikkelen en delen kennis over het veranderende 
klimaat in de wereld en de wijze hoe daarop inge-
speeld kan worden. Drijvende bouw wordt gezien 
als een van de mogelijke antwoorden op de klimaat-
verandering. 

De kades van Noordereiland liggen relatief laag. 
In het stormseizoen overstromen de kades af en toe 
en kan het water reiken tot de huizen. Kades worden 
afgesloten,auto’s worden weggehaald en bewoners 
worden dan geïnformeerd. Bewoners nemen ook 
hun eigen maatregelen. 

De Maasboulevard is naast een boulevard ook een 
belangrijke primaire dijk. Hij beschermt Rotterdam 
Noord bij hoogwater. De Boerengatsluis sluit bij een 
verwachte waterstand van 1.90m+NAP en beschermt 
zo het Scheepvaartkwartier bij hoogwater. De kades 
langs het Scheepvaartkwartier zijn lager dan langs 
de Nieuwe Maas.
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strategieën

04   

Adaptatiestrategie Dordrecht

Adaptatiestrategie Rotterdam

Adaptatiestrategie Rotterdamse haven
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Door klimaatverandering neemt de kans op 
overstroming van buitendijkse gebieden toe. 
In buitendijkse natuurgebieden is dit meestal 
geen probleem. Waar bedrijven staan of mensen 
wonen, kunnen overstromingen grote schade 
aanrichten. Nu komt dit incidenteel voor, op 
enkele specifieke plaatsen. Met een stijgende 
zeespiegel en toenemende rivierafvoeren zijn 
verstandige keuzes en slimme maatregelen 
nodig om problemen te voorkomen. Buitendijkse 
adaptatiestrategieën vormen hiervoor het kader.
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Dordrecht heeft een intensief gebruikt buitendijks 

gebied. Er wonen veel mensen en de economische 

belangen zijn groot. De risico’s die de bewoners en 

gebruikers lopen bij een overstroming zijn relatief 

laag, ook als het klimaat verder verandert, maar  

het is wel belangrijk om goed voorbereid te zijn.  

Om die reden heeft Dordrecht buitendijkse 

adaptatiestrategieën opgesteld.

Gebiedsgerichte benadering
De buitendijkse gebieden van Dordrecht zijn heel 

verschillend. Daarom heeft Dordrecht gekozen  

voor een gebiedsgerichte aanpak. Er zijn aparte 

strategieën voor vier deelgebieden: het historisch 

havengebied, de buitendijkse stadsflanken, de 

industrie- en bedrijventerreinen en natuur- en 

recreatiegebieden. Iedere strategie laat zien welke 

problemen kunnen ontstaan en wat mogelijke 

maatregelen zijn.

Belangrijk verschil tussen de gebieden zit in de 

ontwikkeldynamiek: de dynamiek in de bebouwing 

(nieuwbouw/herbouw) en de infrastructuur.  

In sommige gebieden is die dynamiek heel laag,  

in andere gebieden juist hoog. Een hoge ontwik- 

kel dynamiek biedt kansen om maatregelen voor  

de waterveiligheid te combineren met andere 

ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door nieuwe 

woningen meteen op een hoger maaiveld te 

bouwen, zodat ze langer droog blijven.

Historisch havengebied
Karakteristiek voor het historisch havengebied  

zijn de kades langs het water. Bij hoogwater 

kunnen deze wel eens overstromen. Het water kan 

daarbij de laagstgelegen panden binnendringen en 

schade veroorzaken. De ontwikkeldynamiek in dit 

gebied is laag: het gaat grotendeels om gebouwen 

met een monumentale status. Aanpassingen, 

verbouwingen en nieuwbouw zijn hier nauwelijks 

aan de orde.

Dordrecht heeft de afgelopen jaren al volop ingezet  

op communicatie over het overstromingsrisico in 

dit gebied. De meeste bewoners en gebruikers zijn 

dan ook goed op de hoogte van de periodieke 

overstro mingen, de gevolgen, de mogelijke 

maatregelen en de eigen verantwoordelijkheid.  

De gemeente heeft ook onderzocht wat mogelijk is 

om panden nog beter te beschermen tegen 

hoogwater. Dit kan bijvoorbeeld met vloed-

schotten of waterdichte deuren. Op lange termijn 

kan ook een collectieve kering die het hele 

buitendijkse gebied beschermd tegen 

overstromingen een optie zijn. 

Buitendijkse f lanken
De buitendijkse f lanken zijn hooggelegen 

woongebieden langs de randen van de stad:  

De Staart, de Wantijbuurt, Plan Tij en de 

buitendijkse kant van de Weeskinderendijk.  

Deze gebieden hebben een hoge ontwikkel-

dynamiek: er zijn volop nieuwe plannen  

voor nieuwbouw en ontwikkeling die te 

combineren zijn met maatregelen voor de 

waterveiligheid. 

Adaptatiestrategie Dordrecht

Zeker in de regio Rijnmond-Drechtsteden  

vragen de toekomstige overstromingsrisico’s in 

buitendijkse gebieden grote aandacht. Hier liggen 

de dichtst bebouwde buitendijkse gebieden van 

Nederland. De gemeenten Dordrecht en Rotterdam 

en het Havenbedrijf Rotterdam - partners van het 

Deltaprogramma - werken sinds 2010 aan adaptatie-

strategieën voor verschillende buitendijkse 

gebieden. 

Aan de slag met adaptatiestrategieën
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Met die combinatie lukt het naar verwachting  

om op tijd mee te bewegen met de klimaat-

verandering. Voorwaarde is dat waterveiligheid  

een van de ontwerpprincipes is bij nieuwbouw. 

Dan komen tijdens het ontwerpproces vanzelf  

het risico en de mogelijke oplossingen in beeld, 

zoals het op een hoger niveau bouwen van  

nieuwe woningen. Infrastructuur kan geleidelijk 

‘water robuuster’ worden in combinatie met  

groot onderhoud. Dat is vooral voor de 

hoofdontslui tings wegen van belang. 

Industrie- en bedrijfsterreinen
In de buitendijkse industrie- en bedrijventer - 

reinen in Dordrecht vragen twee type bedrijven 

aandacht voor waterveiligheid: bedrijven die  

onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen  

vallen (BRZO-bedrijven) en nutsvoorzieningen. 

Bij BRZO-bedrijven kan bij een overstroming 

milieuschade ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat 

deze bedrijven hoog liggen. Er is dan ook geen 

acuut overstromingsgevaar met ernstige gevolgen. 

Toch is het belangrijk in de veiligheidsplannen in 

te gaan op overstromingen: hoe groot is de kans 

op water op het terrein, wat zijn de effecten op de 

bedrijfsvoering en welke maatregelen beperken 

het risico? Dit maakt de betrokkenen ook bewuster 

van de waterveiligheid in het gebied. 

Nutsvoorzieningen in de buitendijkse gebieden van 

Dordrecht zijn bijvoorbeeld transformatorstations 

voor elektriciteit, de drinkwatervoorziening, de 

afvalwaterzuivering, het hoofdstation van het 

gasnetwerk en de afvalcentrale die ook warmte 

levert. Deze nutsvoorzieningen zijn vitale functies 

voor Dordrecht en de regio. Het is cruciaal dat  

deze voorzieningen blijven functioneren tijdens 

een hoogwatersituatie. De voorzieningen zijn  

allemaal hooggelegen, maar hebben een lage 

ontwikkeldynamiek. Bij de aanleg van nieuwe 

voorzieningen is het dan ook van belang goed  

na te denken over de hoogteligging. Het advies  

is deze zo robuust mogelijk aan te leggen (ten 

minste op 4 m boven NAP).

Natuur- en recreatiegebieden
De buitendijkse natuur- en recreatiegebieden 

herbergen voornamelijk getijdenatuur. 

Overstromingen zijn hier geen probleem, ze 

bepalen mede de waarde van deze gebieden.  

Het beperkte aantal gebouwen in deze gebieden 

ligt voldoende hoog. 

In dit deelgebied zijn op sommige plaatsen nieuwe 

ontwikkelingen wenselijk om de recreatiefunctie 

te versterken, zodat het gebied aantrekkelijk blijft 

in de veranderende recreatiemarkt. Denk bijvoor-

beeld aan bezoekerscentra. De Beleidslijn Grote 

Rivieren stelt beperkingen aan nieuwe ontwik-

kelingen, om de waterbergende functie van het 

buitendijkse gebied veilig te stellen: de rivier  

moet genoeg ruimte houden voor extreem hoge 

afvoeren. Als toch ontwikkelingen plaatsvinden,  

is compensatie van het waterbergende vermogen 

vereist. Onderzoek kan in beeld brengen welke 

kansen er zijn voor compensatie en welke 

investeringen daarbij horen.
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Meer informatie

Hoogwater - Dordrecht

Hoogwater mailservice 

Klaar voor het Water 

Binnen- of buitendijks? – Gemeente Dordrecht
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Beter buitendijks
Ellen Kelder, opgavemanager Groenblauwe 

stad bij de gemeente Dordrecht, is er duidelijk 

over: “Met het oog op overstromings risico’s is 

De Staart de beste locatie voor nieuwe 

woningen.”  

Dit grote buitendijkse gebied ligt pal voor de 

stad als een schiereiland in de rivier en is op 

de meeste plaatsen net zo hoog als de dijk. 

Binnendijks is het  
gevaarlijker
Veel binnendijkse gebieden in deze regio liggen 

heel laag en zakken verder door bodemdaling. 

Buitendijkse gebieden liggen bijna overal hoger. 

En als er wateroverlast is, staat er geen sterke 

stroming. Kelder adviseert daarom ook andere 

gemeenten om buitendijks te bouwen. Ze kwam 

tot dit inzicht toen ze beelden van Itteren en 

Borgharen langs de Maas zag. “Daar stroomt de 

Maas bij hoogwater veel sneller, dat maakt het 

gevaarlijk. Dat was een eyeopener.” 

Lessen uit Limburg
Dana Huibers, beleidsadviseur Water en 

Klimaat bij de gemeente, benadrukt dat 

gemeenten de waterveiligheid goed moeten 

meenemen bij buitendijkse nieuwbouw,  

want niet alle buitendijkse gebieden liggen  

zo hoog als De Staart. Ze trok ook lessen  

uit de watersnood in de zomer van 2021.  

“Zorg dat woningen overstromings bestendig 

zijn. Sommige huizen in Limburg hadden 

geen deur of raam op de bovenverdieping, 

waardoor bewoners niet konden vluchten. 

Misschien moeten we in ons beleid 

voorschrijven dat nieuwe buitendijkse huizen 

boven een vluchtroute hebben. Daar moeten 

we over nadenken.”

Investeer in hoogwater- 
bewustzijn
In de historische haven van Dordrecht staan 

duizenden monumentenpanden buitendijks. 

Bij hoogwater overstromen de kades en kan 

het water ook over de drempel stromen. 

Dordrecht investeerde hier jaren geleden  

al in het hoogwater bewustzijn en dat heeft 

gewerkt. “Tegenwoordig krijgen we na een 

hoogwater geen klachten meer”, constateert 

Kelder, “Bewoners weten nu dat het kan 

gebeuren en wat ze kunnen doen om schade te 

voorko men. We waarschuwen bij hoogwater, 

geven tips en zetten zandzakken klaar. Maar we 

nemen niet de verantwoordelijkheid over.” 

Stadsgenoten opvangen
De Staart is nu zelfs in beeld als grootschalige 

schuillocatie bij een overstroming. Kelder: 

“Dordrecht ligt op een eiland. Als een 

overstroming dreigt, kunnen niet alle 

inwoners de stad op tijd verlaten. We gaan 

bewoners op De Staart verzoeken om bij een 

dreigende overstromingsramp stadsgenoten 

op te vangen. Dat moet gewoon worden.” 

Huibers onderschrijft dat: “De weers extremen 

nemen toe, de zeespiegel gaat sneller stijgen. 

We moeten adaptief meebewegen.”

“We geven bewoners 
tips, maar we nemen 
de verant woordelijk-
heid niet over”
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Interview



Net als Dordrecht kiest ook Rotterdam voor aparte 

adaptatiestrategieën voor de verschillende buitendijkse 

gebieden. Zo wordt maatwerk mogelijk voor gebieden met 

nieuwbouw, oudere woningbouw (zoals op Noordereiland, 

Kop van Feijenoord en Scheepvaartkwartier) en natuurlijkere 

buitendijkse gebieden (zoals het eiland van Brienenoord).  

Het doel is de buitendijkse gebieden veilig en leefbaar te 

houden, ook op de lange termijn.

Uitgiftepeil
Rotterdam heeft na de start van het Deltaprogramma in 2010 

het overstromingsrisico in buitendijkse gebieden onderzocht. 

Dat heeft tot beleid geleid voor nieuwbouw in deze gebieden: 

het uitgiftepeilenbeleid (2018). Rotterdam schrijft bij nieuwe 

plannen een minimale hoogte van het maaiveld voor.  

Het uitgiftepeil voor stedelijk gebied is 3.60 m boven NAP  

en 3.90 m boven NAP voor kwetsbare functies (of een 

alternatieve maatregel die tot een vergelijkbaar risico leidt). 

Voor het stedelijk gebied zeewaarts van de Maeslantkering  

zijn de uitgiftepeilen aanzienlijk hoger, 5.10 m respectievelijk 

5.50 m boven NAP. De gemeente evalueert het uitgiftepeil  

bij nieuwe inzichten in de snelheid van de zeespiegelstijging 

en stelt het dan zo  

nodig bij. Waar nu al bebouwing staat, moet het veilig  

blijven. Rotterdam werkt hier integrale adaptatiestrategieën 

voor uit op basis van gedetailleerd onderzoek per gebied.

Atlas
Het buitendijkse gebied in Rotterdam wordt op allerlei 

manieren gebruikt: er zijn woningen, winkels, bedrijven, 

parken en speelplaatsen. Deze gebouwen en voorzieningen 

hebben verschillende eigenaren: de gemeente, woning-

corporaties, bedrijven en particuliere woningeigenaren.  

Voor een passende en breed gedragen adaptatiestrategie  

is een goed overzicht nodig van ‘wat er is’, ‘wie wat bezit’ en 

‘wie er gebruik van maakt’. Deze informatie en de onderlinge 

verbanden komen in een atlas van de buitendijkse gebieden 

van Rotterdam te staan. Per deelgebied krijgt de atlas een 

verdere uitwerking met kenmerkende aspecten van het 

betreffende gebied. De atlas wordt gepubliceerd op de  

website van het Rotterdam Weerwoord.

 
Stappen naar een adaptatiestrategie
De werkwijze om tot een adaptatiestrategie te komen is in 

alle gebieden vergelijkbaar. In de ‘Handreiking adaptatie-

strategie voor waterveilig leven buitendijks’ van de gemeente 

Rotterdam staan de stappen: weten, willen, werken.  

Het eerste gebied waar de werkwijze in praktijk wordt 

gebracht is de Kop van Feijenoord.

In de stap ‘weten’ brengen de partijen samen kennis over 

overstromingen en het ruimtegebruik in kaart. Dit is de basis 

voor het vervolg.

In de stap ‘willen’ gaan de partijen in het gebied met elkaar 

in gesprek. Het doel is samen bewust te worden van de 

opgaven en de kansen, samen te bepalen waar actie gewenst 

is om het gebied veilig te houden en welke 

oplossingsrichtingen denkbaar zijn. 

Tijdens de stap ‘werken’ formuleren de partijen bouwstenen 

voor de adaptatiestrategie. Ze beoordelen welke maatregelen 

en acties kansrijk zijn op basis van criteria als uitvoerbaar heid, 

haalbaarheid, flexibiliteit, samenhang, meekoppel kansen en 

omgevingswaarden. Dit levert concrete keuzes voor het gebied 

op. Het uitgangspunt is aan te sluiten bij ontwikkelingen, 

plannen en projecten die al in het gebied lopen.

Adaptatiestrategie Rotterdam
Aan de slag met adaptatiestrategieën
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Situatieanalyse buitendijks gebied

02 / Willen
In dialoog over risico’s en kansen

03 / Werken
Ontwikkelen adaptiestrategie

Aan de slag:
uitvoering en borging

Tussentijdse
evaluatie

01 / Weten

Meerlaagsveiligheid
In het Nederlandse waterveiligheidsbeleid staat ‘meerlaags-

veiligheid’ centraal. Dat betekent: in samenhang in zetten op 

preventie (‘water buiten de deur’), aanpassing en acceptatie 

(‘leven met water’) en crisisbeheersing. Deze bouwstenen zijn 

ook van toepassing in buitendijkse gebieden. 

Voor iedere bouwsteen zijn verschillende maatregelen denkbaar. 

Denk bijvoorbeeld aan een opklapbare vloedkering (laag 1), 

aanpassingen aan woningen (laag 2) en afspraken over 

bijvoorbeeld de communicatie en verzamelplaatsen bij een 

overstroming (laag 3). De drie bouwstenen vullen elkaar  

aan en kunnen elkaar vervangen. Daarom is een integrale 

afweging op gebiedsniveau nodig.

Resultaat
Deze aanpak voor buitendijkse gebieden maakt helder welke 

acties en maatregelen nodig zijn om het overstromingsrisico  

in het gebied op de lange termijn acceptabel te houden.  

Elke strategie bevat concrete, haalbare maatregelen, met de 

termijn waarop ze naar verwachting nodig zijn en wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. De gekozen bouwstenen 

en maatregelen hangen sterk af van de ligging en het gebruik 

van het buitendijkse gebied (wonen, bedrijven, natuur) en 

natuurlijk van de verwachte waterstanden nu en in de toekomst. 

Ook de aard van de geplande ontwik kelingen (nieuwbouw, 

renovatie, onderhoud) speelt een rol bij de keuze van 

maatregelen. 

Het uitgangspunt is dat maatregelen in combinatie met andere 

activiteiten in uitvoering gaan, zoals ontwikkelings plannen en 

onderhoud van de buitenruimte. Zo groeit de waterveiligheid  

staps gewijs mee met de geleidelijke klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. Voor grootschalige gebiedsontwikkelingen 

beschrijft de strategie ook de uitgangspunten en het type 

maatregelen om de ontwikkeling op lange termijn veilig te houden. 

De strategie vormt de basis voor afspraken over verantwoordelijk-

heden en de financiering (kostendekking en -verdeling). 

En intussen…
Voor nieuwe bouwplannen hanteert de gemeente het uitgifte-

peilenbeleid. Als de buitendijkse gebieden nu dreigen te overstro-

men, treedt het hoogwaterprotocol van de gemeente in werking. 

Het hoogwaterteam onderneemt verschillende acties om schade 

en ongelukken door overstroomde kades te voorkomen. Bewoners 

en gebruikers van buitendijks gebied krijgen bijvoor beeld 

informatie via sociale media en informatieborden op de kades. 

Meer informatie

Handreiking adaptatiestrategie voor waterveilig leven 
buitendijks – Rotterdams Weerwoord

Proces voor een adaptiestrategie
met in de rechter cirkels de stappen die aan bod komen in de handreiking

bron: RHDHV, 2020
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https://rotterdamsweerwoord.nl/app/uploads/2021/03/RWW_Handreiking_Denken-Buiten-Kaders_ext.pdf


Per gebied in gesprek 
De Kop van Feijenoord wordt het eerste 

buitendijkse woongebied met een 

adaptatiestrategie als het aan de gemeente 

Rotterdam ligt. “De afgelopen jaren heeft  

de gemeente vooral kennis opgedaan over 

klimaatverandering en buitendijkse 

overstromingsrisico’s”, vertelt Corjan 

Gebraad, strategisch adviseur stadsbeheer. 

“Nu gaan we per gebied in gesprek met 

bewoners en bedrijven.” 

Het gaat om een heel diverse groep, weet 

Liselotte Mesu die als planoloog bij 

Stadsontwikkeling werkt. “Belangrijke 

partijen zijn de woningcorporaties die samen 

90% van de woningen bezitten, ontwikkelaars 

van nieuwe projecten, de wijkraad als 

vertegenwoordiger van de bewoners, een 

aantal grote industrieën en verschillende 

kleinere bedrijven.” 

Gezamenlijk toekomstbeeld
Op dit moment zijn de overstromingsrisico’s 

nog klein, er staat zelden water op straat.  

Hoe krijg je bewoners en bedrijven dan zover 

dat ze meedenken over de adaptatiestrategie? 

Mesu wijst op de eigendommen: “Woning-

corporaties en andere eigenaren investeren  

in de wijk. Als de schade in de toekomst 

toeneemt, komt hun bezit onder druk te 

staan.” En ook bewoners hebben er belang bij, 

voorziet Gebraad. “Als hun kelders onder-

lopen, is de schade meestal niet verzekerd.”

Ook andere overwegingen kunnen het 

gesprek interessant maken. 

“Woningbouwcorporaties moeten hun 

woningen bijvoorbeeld van het gas zien  

te halen. Die businesscase krijgen ze nu  

moeilijk rond”, ziet Mesu. “Als combinaties 

mogelijk zijn met verbetering van de 

waterveiligheid, ontstaan er misschien 

nieuwe kansen. We moeten een  

gezamenlijk toekomstbeeld maken.” 

Wie draagt de kosten
Gebraad en Mesu verwachten dat de discussie 

vooral zal gaan over wie welke maatregel 

neemt en wie de kosten draagt.  

Gebraad: “Binnendijks kijkt iedereen naar 

overheid. Buitendijks zijn eigenaren verant-

woordelijk. Maar er kunnen ook collectieve 

maatregelen in beeld komen, zoals kades  

 

 

 

 

 

verhogen. Wie is dan verantwoordelijk: de 

kade-eigenaar of de bewoners verder op die er 

profijt van hebben?”

Tips voor andere gemeenten 
Maak  het vraagstuk niet te smal. Dat is de 

ervaring van de gemeente in de afgelopen 

jaren. “In Nederland werken vooral mensen 

uit de waterwereld aan klimaatvraagstukken”, 

licht Gebraad toe. “Wij ontdekten gaandeweg 

hoe belangrijk de verbinding met stadsont-

wikkeling is. Daar werken stedenbouwkun-

digen die heel anders naar een stad kijken dan 

beheerders of waterspecialisten. Dat geeft 

nieuwe oplossingen.” Ook Mesu vindt het 

belangrijk om de discussie te verbreden.  

“Dat geldt ook voor het vraagstuk zelf: we 

hebben het in de Kop van Feijenoord niet 

alleen over het overstromingsrisico, maar ook 

over neerslagoverlast. Zo kunnen we gecombi-

neerde oplossingen zoeken voor een leefbare 

en toekomstbestendige stad.”

“Het buitendijks gebied is 
heel groot, je hebt hier geen 
idee dat je buitendijks bent”

Interview

“Mensen moeten zich 
bewust zijn van de  
risico’s, maar ze  
hoeven er niet  
wakker van te liggen”

292 Samen verantwoordelijk  
voor een waterveilig  
buitendijks gebied

1 Tien jaar werken  
aan buitendijkse 
waterveiligheid

3 Buitendijkse  
risico’s op het  
netvlies

6 Handreikingen  
en andere tools 7 10 lessen:   

Do’s & Don’ts 8 Vervolg- 
stappen

Aan de slag  
met adaptie- 
strategiën

4 5 Drie  
voorbeelden



Overstroming van het Rotterdamse havengebied 

kan grote gevolgen hebben, vanwege de 

economische belangen van dit gebied en de  

vitale en kwetsbare functies die hier aanwezig zijn. 

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging 

neemt de kans op een overstroming de komende 

decennia toe. Het is noodzakelijk hier tijdig op te 

anticiperen. Havenbedrijf Rotterdam en gemeente 

Rotterdam hebben in kaart gebracht hoe de 

waterveiligheid in het haven- en industriegebied 

behouden kan blijven. 

De afgelopen jaren zijn de effecten van zeespiegel-

stijging op het havengebied onderzocht, met 

behulp van klimaatscenario’s. Havenbedrijf 

Rotterdam en gemeente Rotterdam hebben samen 

met bedrijven, overheden en gespecialiseerde 

bureaus vervolgens per havengebied de over-

stromingseffecten, de gevolgen en de voorkeurs-

maatregelen bepaald. Dit heeft geresulteerd in 

adaptatiestrategieën per havengebied. 

 

Adaptatiestrategie 
Het overgrote deel van het havengebied ligt relatief 

hoog. Daardoor is de waterveilig nu voldoende. 

Door tijdig op zeespiegelstijging te anticiperen, 

blijft de haven ook in de toekomst waterveilig.  

De adaptatiestrategieën zijn hierbij het 

uitgangspunt: hiermee kunnen de partijen in de 

haven tijdig de juiste kosteneffectieve maatregelen 

nemen. Dit kunnen fysieke maatregelen zijn zoals 

lokale verhogingen of het waterproof maken van 

kwetsbare assets en installaties. Het Havenbedrijf 

maakt zelf bij alle toekomstige investeringen en 

groot onderhoud een afweging over extra 

investeringen in waterveiligheidsmaatregelen. 

Maar het Havenbedrijf staat niet alleen voor  

deze opgave.

Samen werken aan een waterveilige haven 
In buitendijks gebied dragen bedrijven en  

asset-eigenaren zelf de risico’s van mogelijke 

waterschade. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk  

voor het treffen van maatregelen om deze schade 

te beperken. Het Havenbedrijf is als ontwikkelaar 

en beheerder van de haven verantwoordelijk voor 

voldoende waterveiligheid in het openbare  

gebied en de bereikbaarheid van de haven in 

hoogwatersituaties. Daarvoor is het belangrijk  

dat bedrijven in de haven voldoende informatie 

krijgen. 

Adaptatiestrategie Rotterdamse haven
Aan de slag met adaptatiestrategieën
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Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam coördineren het 

proces om samen met de bedrijven en beheerders te werken  

aan een waterveilige haven. Dit heeft de afgelopen jaren al 

verschillende waterveiligheidsmaatregelen opgeleverd, zoals  

de aanleg van een dijkje op de Kop van de Beer, de verhoging  

van de Tuimelkade bij de Europaweg en het hoger aanleggen  

van terreinen op de Maasvlakte.

 

Informatie over waterveiligheid 
Het Havenbedrijf biedt op de website algemene informatie  

over waterveiligheid en specifieke informatie over de 

verschillende havengebieden waarmee bedrijven en  

beheerders effectieve maatregelen kunnen kiezen: 

• adaptatiestrategieën per gebied met      

 onderliggende rapporten:

 - Botlek en Vondelingenplaat

 - Waal-Eemhaven

 - Merwe-Vierhavens

 - Europoort

 - Maasvlakte

• overstromingskaarten en overstromings kansen om de   

 waterveiligheidssituatie te beoordelen 

• overzicht van specifieke maatregelen voor het havengebied 
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Meer informatie

Botlek en Vondelingenplaat

Waal-Eemhaven

Merwe-Vierhavens

Europoort

Waterveiligheid

Samenvatting

Waterveiligheid

Rapport

Samenvatting

Waterveiligheid

Waterveiligheid

Rapport

Erratum

Rapport

Samenvatting

Rapport

Waterveiligheid  
Havenbedrijf Rotterdam

Video Havenbedrijf Rotterdam

Maasvlakte

Waterveiligheid

Rapport

Samenvatting
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https://www.portofrotterdam.com/nl/bouwen-aan-de-haven/veilige-haven/waterveiligheid/botlek-en-vondelingenplaat/
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/samenvatting-botlek-waterveiligheid.pdf
https://www.portofrotterdam.com/nl/bouwen-aan-de-haven/veilige-haven/waterveiligheid/waal-eemhaven
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/T%26PBF4776R001F1.2_eindrapport-waterveiligheid-WEH.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/Samenvatting-waterveiligheid-WEH.pdf
https://www.portofrotterdam.com/nl/bouwen-aan-de-haven/veilige-haven/waterveiligheid/europoort
https://www.portofrotterdam.com/nl/bouwen-aan-de-haven/veilige-haven/waterveiligheid/merwe-vierhavens
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/TPR003F06_Eindrapport_Pilot_Botlek_100%25_HQ.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/BF4776-100-111-Erratum-rapportage-Botlek_v3.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/BF4776-100-104_105-Rapport-Waterveiligheid-Europoort-v6.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/BF4776-100-104_105-Samenvatting-Waterveiligheid-Europoort-v3.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/WATBF4776R003F03_Adaptatiestrategie_waterveiligheid_M4H.pdf
http://www.portofrotterdam.com/waterveiligheid/
http://www.youtube.com/watch?v=8hPjAn-yK-A/
https://www.portofrotterdam.com/nl/bouwen-aan-de-haven/veilige-haven/waterveiligheid/maasvlakte
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/Rapport-Waterveiligheid-Maasvlakte-v4.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2022-05/BF4776-100-106_107-Samenvatting-Waterveiligheid-Maasvlakte-v2.pdf


 

Onwetendheid als aanleiding
Een jaar of tien geleden was er weinig  

bekend over het overstromingsrisico in 

buitendijkse gebieden. Het Deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden wilde er meer over 

weten. “We zijn samen met de gemeente en 

het Rijk gestart met een pilot voor het 

Botlekgebied”, vertelt Joost de Nooijer, 

projectleider waterveiligheid bij het  

Haven bedrijf Rotterdam. “Met cofinanciering 

uit het Deltafonds konden we een goed 

participatieproces organiseren en kennis 

opdoen.”

Na de pilot heeft het Havenbedrijf voor alle 

havengebieden strategieën voor het omgaan 

met overstromingsrisico’s opgesteld, samen 

met bedrijven. Marc Eisma, adviseur water bij 

het Havenbedrijf: “We hebben geanalyseerd 

welke bedrijven in de haven kwetsbaar zijn  

bij een overstroming. Daar hebben we gericht 

contact mee gezocht.” 

Eyeopener 
De meeste bedrijven ontdekten pas tijdens  

de eerste bijeenkomst dat ze zelf verant-

woordelijk zijn voor de bescherming tegen 

overstromingen. “Dat was een extra motivatie 

om mee te doen”, zag Eisma. “Eén onder-

nemer had op de tweede bijeenkomst al een 

lijst van kwetsbare onderdelen op zijn bedrijf 

en hoe hij die wilde beschermen.”

Zakelijke benadering
De bedrijven blijken heel zakelijk om te gaan 

met het overstromingsrisico, constateert  

De Nooijer. “Verschillende bedrijven beoor-

delen het overstromingsrisico net als andere 

risico’s met een risicomatrix. Op basis van  

de kans op een overstroming en de impact 

bepalen ze hoeveel ze willen investe ren in 

betere bescherming.” Verschillende bedrijven 

hebben al maatregelen getroffen. Zo heeft  

het bedrijf innocent een waterkering langs 

zijn terrein aangelegd.

 

Een nieuw inzicht was dat bedrijven ook via 

een omweg door een overstroming getroffen 

kunnen worden. “In de Botlek staan bijvoor-

beeld twee gasleveringsbedrijven op een 

kwetsbare plaats”, licht Eisma toe. “Veel 

andere bedrijven zijn daar afhankelijk van, 

ook bedrijven die zelf niet direct last van een 

overstroming zouden hebben.”

 
No regret
Het Havenbedrijf is zich ook bewuster 

geworden van het overstromingsrisico.  

De Nooijer: “Als een glooiing of kademuur  

aan vervanging toe is, maken we die meteen 

hoger met het oog op zeespiegelstijging.  

Ook kiezen we bewust een hoger aanlegpeil 

voor kwetsbare bedrijven op de Maasvlakte. 

Dat zien we als no regret.”  

Brief
Bedrijven houden vooral rekening met 

overstromingsrisico’s bij investeringen en 

vragen het Havenbedrijf dan om advies.  

Toch zijn nog niet alle bedrijven betrokken. 

Eisma: ”Alle bedrijven in de Rotterdamse 

haven krijgen een brief van ons over de 

overstromingsrisico’s nu en in de toekomst. 

Daarna gaan we actief in gesprek met de 

meest kwetsbare bedrijven.”

“Welk overstromingsrisico 
acceptabel is, verschilt van 
bedrijf tot bedrijf.”

Interview

“We weten nu dat het 
hier veiliger is dan in 
veel andere havens 
wereldwijd, maar er 
is wel degelijk een 
overstromingsrisico.”
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Wat werkt in buitendijkse gebieden om de 
waterveiligheid te verbeteren? De partijen 
in Rijnmond-Drechtsteden hebben kennis 
opgedaan door drie gebieden onder de loep te 
nemen: De Staart in Dordrecht, De Esch en Kop 
van Feijenoord in Rotterdam. De voorbeelden 
geven inzicht in mogelijke bouwstenen voor 
adaptatiestrategieën. 
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1. De Staart
Het centrum van Dordrecht ligt op een eiland: het Eiland van 

Dordrecht. Als een overstroming dreigt, kan een groot deel van 

de bewoners het eiland niet op tijd verlaten. Daarom zetten de 

gemeente en de partners in de regio in op een Zelfredzaam 

Eiland, waar de bewoners veilig kunnen handelen bij een 

overstroming en waar de water- en elektriciteitsvoorziening en 

andere vitale functies deels beschikbaar blijven. Samen met de 

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) heeft de 

gemeente een toekomstvisie opgesteld waarin De Staart zich 

ontwikkelt tot aantrekkelijk woon-werkgebied én een 

grootschalige schuillocatie.

Nieuw perspectief voor De Staart
De Staart is een bijzonder gebied met twee uitersten.  

Het is een groene wijk, mooi gelegen tussen de Biesbosch  

en de historische binnenstad, maar er is ook een 

industriegebied met onder andere een vuilverbranding, een 

waterzuivering en een chemische fabriek. Veel winkels en 

andere voorzieningen trekken weg uit de wijk, waardoor de 

leefbaarheid achteruitgaat. 

Drie voorbeelden
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Meer informatie

Dordrecht creëert met bewoners 
Zelfredzaam Eiland - DeltaNieuws

Valuing Water Initiative

Klaar voor het Water

Tentoonstelling The High Ground

De Groene Cirkels Methode

Redesigning Deltas

In 2019 hebben de gemeente en de IABR het IABR–Atelier 

Dordrecht opgezet, om tot een nieuw perspectief voor  

De Staart te komen. Dat nieuwe perspectief is 

‘water(veiligheid) als hefboom’ geworden: De Staart als  

een veilige plek om naar uit te wijken bij een dreigende 

overstroming én als een aantrekkelijke locatie om met 

duurzame gebiedsontwikkeling de bouwopgave op te lossen.

Ruimtelijk raamwerk
Om een veilige opvanglocatie bij overstromingen te zijn,  

is in crisissituaties ruimte nodig voor de opvang van evacuees 

en andere noodvoorzieningen. Deze ruimte kan in gewone 

omstandigheden ook andere doelen dienen, bijvoorbeeld  

voor recreatie, educatie en andere publieke voorzieningen. 

Ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur 

West 8 maakte een ruimtelijk raamwerk voor mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen met de landschappelijke 

kwaliteit als leidraad: de unieke ligging tussen het Wantij en 

de Beneden Merwede, en tussen het stedelijk gebied en de 

Biesbosch. In plaats van een geïsoleerd restgebied wordt  

De Staart een aantrekkelijk gebied nabij de binnenstad, met 

nieuwe woonvormen, innovatieve werkplekken, duurzame 

voorzieningen en een bijzonder getijdenpark tussen de  

rivier de Merwede en de Biesbosch. Nieuwe fietsroutes en 

bruggen zorgen voor goede bereikbaarheid en ook voor 

vluchtroutes bij hoogwater.

Samenwerking en participatie
Het nieuwe perspectief voor De Staart kan als leidraad dienen 

voor andere opgaven. De gemeente organiseert bijeenkomsten 

met bedrijven en bewoners om opgaven te verbinden met 

wensen van deze partijen. Provincie Zuid-Holland faciliteert 

het participatieproces met de methode van de Groene Cirkels. 

De partijen formuleren een gezamenlijke droom en verwerken 

de wensen en belangen van de partijen in die cirkel. 

Vervolgens vertalen ze het beeld in projecten die helpen  

om de droom te verwezenlijken.
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https://magazines.deltaprogramma.nl/deltanieuws/2021/05/rijnmond-drechtsteden/
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https://groenblauwdordrecht.nl/bewoners/klaar-voor-het-water/
https://iabr.nl/nl/tentoonstelling/dte_exh_the_high_ground/
https://www.groenecirkels.nl/methode/
https://convergence.nl/nl/redesigning-deltas-towards-inclusive-and-sustainable-urbanizing-deltas-by-design/


Wat kan ontstaan als het water een duidelijke stem krijgt?  

De gemeente Rotterdam en bureau MUST hebben dat met 

ontwerpend onderzoek uitgewerkt voor het buitendijkse 

gebied De Esch, aan de oostelijke f lank van de stad. De Esch 

behoort tot het zoekgebied voor een van de grootschalige 

woningbouwlocaties van Nederland. 

Aanvallen, verdedigen of meebewegen
De verkenning Esch Water Speaks geeft drie strategieën  

om de opgaven voor waterveiligheid, klimaatadaptatie en 

verstedelijking samen te brengen, rekening houdend met  

de gebiedskenmerken van De Esch: aanvallen, verdedigen  

en meebewegen. De verkenning laat zien dat adaptatie-

mogelijkheden in het gebied samenhangen met keuzes  

voor de waterveiligheid op regionale schaal. En dat iedere 

strategie kansen biedt voor de identiteit van de Esch. 

Hiernaast staat een schets van één van de onderzochte 

scenario’s. Dit zijn nog geen concrete plannen. 

2. De Esch 
Drie voorbeelden
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https://issuu.com/muststedebouw/docs/220325_must_rapportage_esch_water_speaks_def


Meer informatie

Drie perspectieven
Bij de verkenning is gebruikgemaakt van ontwerpend 

onderzoek. De gemeente, het waterschap, gebiedspartijen, 

sociologen, ecologische ontwerpers en ‘vrije denkers’  

zijn zo tot drie perspectieven voor De Esch gekomen: ‘Stad  

op Twee Oevers’, ‘Buurten en Eilanden’ en ‘Vloeibare Stad’.

Deze toekomstperspectieven zijn gebaseerd op het al dan  

niet afsluiten van de Maas van de Noordzee, een keuze die op 

termijn in beeld kan komen voor de waterveiligheid in de 

regio. Die keuze bepaalt bijvoorbeeld of er getij en zilte 

invloed in de stad blijft. Daar hangen weer verschillende 

mogelijkheden mee samen voor landschap, natuur en 

ecologie en ook de verstedelijking in De Esch. 

Bouwstenen voor een adaptatiestrategie
Esch Water Speaks laat voor verschillende scenario zien waar 

en op welk moment grote investeringen nodig zijn en welke 

bedreigingen een rol spelen. Ook is in beeld gebracht wat 

redelijke ‘momenten’ zijn om eventueel over te stappen op 

een andere strategie. Dit zijn belangrijke bouwstenen voor 

een adaptatiestrategie voor dit gebied.  

De gemeente Rotterdam werkt samen het Deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden verder aan praktische antwoorden  

op verschillende vraagstukken: Is het verantwoord om stevig 

door te blijven bouwen in dit buitendijkse gebied? Welke 

investeringen, keuzes en maatregelen zijn te verantwoorden?  

En hoe kunnen we de unieke kwaliteiten van de rivier toeganke-

lijker en inclusiever maken voor mens én flora en fauna? 

De Rotterdamse waterstad van morgen 
– DeltaNieuws

Rapport Esch Water Speaks 

Resultaten onderzoek Esch Water Speaks - Must
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https://www.must.nl/blog/resultaten-onderzoek-esch-water-speaks-gepresenteerd-aan-deltaprogramma/


Drie voorbeelden

De Kop van Feijenoord bestaat uit de wijk Feijenoord en het oostelijk 

deel van de Kop van Zuid-Entrepot. Het hele gebied ligt buitendijks,  

aan de oevers van de Nieuwe Maas. Het bestaat uit een woonwijk met 

11.500 inwoners, voormalige havengebieden, historische industriële 

gebouwen, veel woningcorporatiebezit, voorzieningen en enkele grote 

bedrijven zoals (tot voor kort) Unilever en Hunter Douglas. De wijk is 

volop in ontwikkeling, er wordt f link gebouwd. Dat vraagt om een 

kader: hoe bouwen we de wijk toekomstbestendig en veilig?

Overstroming én neerslag
Bij hoge waterstanden op de Nieuwe Maas kan de wijk overstromen.  

De kans op overstromen wordt in de toekomst groter door 

zeespiegelstijging en hogere piekafvoeren in de rivier. Het maaiveld  

in het gebied is op veel locaties (veel) lager dan het huidige uitgiftepeil 

voor nieuwbouw (3,6 m boven NAP). 

De Kop van Feijenoord heeft relatief hoge kades met daarachter  

een lager gebied. Als het gebied volloopt bij hoogwater op de Maas, 

kunnen voor buitendijkse begrippen grote waterdieptes ontstaan.  

Het laagste punt ligt op 2,1 m boven NAP. Het laagste punt van de  

kade is 2,95 m boven NAP. Bij een overstroming lopen de lage delen 

binnen een uur vol. 

Ook extreme neerslag kan tot wateroverlast leiden. Door het 

‘komvormige’ maaiveld hoopt het water zich bij extreme neerslag  

op in de lagere delen van de wijk. Meestal kan regenwater van 

buitendijkse gebieden rechtstreeks naar de Nieuwe Maas wegstromen.  

Door de hoogteverschillen kan dat in deze wijk niet. 

Ontwikkeling van de wijk 
In de jaren tachtig (stadsvernieuwing) en negentig (nieuwbouw  

Kop van Zuid) is ervoor gekozen het gebied bloksgewijs te verhogen.  

De ambitie was het oude deel van Feijenoord volledig te vervangen door 

nieuwbouw, zodat uiteindelijk het hele gebied een hoger maaiveld zou 

krijgen. Inmiddels is er meer aandacht voor de cultuurhistorie en 

blijven de negentiende-eeuwse delen van Feijenoord behouden.  

Deze liggen veelal lager dan het gewenste uitgiftepeil en dat zorgt voor 

hoogteverschillen. 

Ondertussen wordt er ook flink gebouwd in het gebied.  

Zo’n 150 woningen zijn nu in aanbouw, er liggen concrete plannen  

voor 600 woningen extra en er wordt gestudeerd op een toevoeging van 

nog eens bijna 3500 woningen.

Waterstrategie
De gemeente Rotterdam werkt samen met andere partijen in het gebied 

aan een waterstrategie voor de Kop van Feijenoord. Deze strategie gaat 

inzicht geven in kansrijke oplossingsrichtingen voor de waterveiligheid, 

de neerslagproblematiek én de stadsontwikkeling. Ook moet de 

strategie duidelijk maken welke risico’s acceptabel zijn. De partijen 

werken volgens de handreiking Denken Buiten Kaders.

3. Kop van  
Feijenoord
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Handreiking Denken buiten kade(r)s

Onderwerpend onderzoek

Afwegingskader buitendijkse  
havengebieden Rotterdam

No-regret-quick scan
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Gemeenten, bedrijven en bewoners die 
aan de waterveiligheid in buitendijkse 
gebieden willen werken, kunnen 
gebruikmaken van de ervaringen in 
Dordrecht en Rotterdam. De afgelopen 
jaren zijn verschillende tools ontwikkeld 
die behulpzaam kunnen zijn in het proces 
om met alle betrokken partijen tot 
gezamenlijke keuzes te komen.
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De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met 

Royal HaskoningDHV de handreiking ‘Denken buiten 

kade(r)s’ opgesteld. Deze handreiking biedt een 

stappenplan en checklists om te komen tot een 

adaptatiestrategie voor buitendijkse gebieden. 

De handreiking geeft een aanpak in drie stappen: 

1. Weten 
Deze stap bestaat uit het in kaart brengen van de 

bestaande situatie: informatie over overstromingen  

en ruimtegebruik in het gebied. 

2. Willen 
In de tweede stap staat de dialoog met gebiedspartners 

centraal: samen inzicht krijgen in de opgave en de 

kansen, bekijken wanneer actie gewenst is en 

oplossingsrichtingen verkennen. Deze stap bestaat uit 

twee delen: de voorbereiding van de dialoog en het 

voeren van de dialoog. 

Twee belangrijke gespreksonderwerpen zijn:

• de impact van een overstroming en ieders beleving  

van het risico;

• een breed beeld van oplossingsrichtingen.

3. Werken
In de derde stap beoordelen de partijen samen de 

kansrijke oplossingsrichtingen uit stap 2. Op basis 

daarvan formuleren ze de gezamenlijke 

adaptatiestrategie.

 

Na de vaststelling van de adaptatiestrategie komen twee 

vervolgstappen in beeld:

• 4.  Aan de slag

• 5. Tussentijdse evaluatie 

Deze stappen zijn nog niet beschreven in de 

handreiking.

Handreiking Denken 
buiten kade(r)s

 

Meer informatie

Handreikingen en andere tools

Handreiking Denken Buiten Kaders
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https://rotterdamsweerwoord.nl/app/uploads/2021/03/RWW_Handreiking_Denken-Buiten-Kaders_ext.pdf


Meer informatie

Afwegingskader buitendijkse  
havengebieden Rotterdam

Meer informatie

Handreikingen en andere tools

Handreikingen en andere tools

De Esch
Waterveiligheid Waal-Eemhaven 
(zie pagina 28-29)

Het afwegingskader voor buitendijkse havengebieden 

geeft inzicht in de ontwikkeling van overstromings-

risico’s in een havengebied en hoe die risico’s zich 

verhouden tot wat in Nederland acceptabel gevonden 

wordt. Het afwegingskader geeft geen normen voor 

buitendijkse overstromingsrisico’s; het is een 

instrument dat helpt om af te wegen wanneer 

maatregelen nodig zijn om risico’s te beperken. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het afwegingskader 

ingezet om per havengebied in te schatten op welke 

termijn zeespiegelstijging grote consequenties gaat 

hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven in het 

Rotterdamse havengebied. De bedrijven kunnen deze 

kennis benutten om ieder voor zich af te wegen wanneer ze 

welke maatregelen treffen. Dat kan per bedrijf anders 

uitpakken: ieder hanteert zijn eigen criteria en de 

kwetsbaarheden verschillen per locatie en per bedrijfstype.

Centraal in het afwegingskader staan de kans op schade 

door overstromingen (de faalkans) en de grenzen voor 

een acceptabele faalkans. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen de “bruikbaarheidsgrens” (waterdiepte waarbij 

schade begint te ontstaan) en de “bezwijkgrens” 

(waterdiepte waarbij de schade significant groter wordt, 

bijvoorbeeld omdat een asset volledig afgeschreven 

moet worden). De inschattingen van de bruikbaar-

heidsgrens en de bezwijkgrens zijn sterk bepalend  

voor het eindresultaat. Dit zijn dan ook belangrijke 

onderdelen van de risicoafweging.

Ontwerpend onderzoek
Bij complexe ruimtelijke vraagstukken kan ontwerpend onderzoek een goede methode zijn  

om gezamenlijk tot antwoorden te komen. De partijen die een rol spelen in het betreffende 

gebied, kijken samen met een ontwerpblik naar de opgaven. Het onderzoek is niet bedoeld  

om een eindontwerp te maken, maar om nieuwe verbanden te leggen tussen verschillende 

(thematische) opgaven en oplossingsrichtingen. Door in gesprek te gaan worden bovendien de 

doelen scherper en krijgen de partijen meer begrip voor elkaars belangen. Nevenresultaat is dat 

dit proces de samenwerking versterkt en het draagvlak voor oplossingen vergroot.

Waterveiligheid Europoort 
(zie pagina 34)
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https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2021-06/rapport%20waterveiligheid%20europoort.pdf


No-regret-quick scan
No-regret Tool – website 
Waterschap Hollandse Delta

Peilenbeleid – website gemeente 
Rotterdam

Handreikingen en andere tools

Meer informatie

Nooit meer spijt van investeringen 
rondom de buitendijkse gebieden en 
de dijkzones- DeltaNieuws

No-regret Tool – website 
Waterschap Hollandse Delta

Peilenbeleid – website gemeente 
Rotterdam

Is het nog wel rendabel om te investeren  

in buitendijkse ontwikkelingen, gezien de 

verwachte zeespiegelstijging? En welke 

maatregelen helpen om de hoogwater-

risico’s van investeringen te beperken? 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 

heeft een laagdrempelige Excel-tool 

ontwikkeld om deze vragen in een vroeg 

stadium te beant woorden: de No-regret-

quick-scan. De tool laat zien hoe 

overstromingsrisico’s veranderen door 

zeespiegel stijging en wat het effect is  

van maatregelen om overstromingsrisico’s  

te beperken. Gemeenten en bedrijven 

kunnen met deze inzichten weloverwogen 

keuzes voor gebiedsontwikkelingen  

maken.

Als partijen bijvoorbeeld buitendijks een 

nieuwe woonwijk willen ontwikkelen, 

kunnen ze met deze tool op een kaart 

inzichtelijk maken hoe de overstromings-

kans op de betreffende locatie toeneemt 

gedurende de levensduur van de investering, 

als gevolg van de verwachte zeespiegel-

stijging. Vervolgens kunnen ze risico-

beperkende maatregelen toevoegen.  

De tool laat zien wat het effect in de 

woonwijk is.  

De tool stelt zelf ook opties voor, 

bijvoorbeeld het ophogen van de locatie, 

alternatieve bouwwijzen en kleinere 

ingrepen zoals het op hoogte plaatsen van 

stopcontacten of het gebruik van vloed-

schotten. Door de effecten te vergelijken, 

wordt duidelijk hoe de woonwijk er kan 

komen zonder dat we daar later spijt van 

krijgen: no regret.

De tool is ontwikkeld door Waterschap 

Hollandse Delta, Sweco, de gemeenten 

Dordrecht en Rotterdam, Rijkswaterstaat en 

Havenbedrijf Rotterdam, als onderdeel van 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.
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Let op: hoogwater
Maar liefst 25 keer kreeg de gemeente 

Rotterdam dit stormseizoen een appje van 

Rijkswaterstaat: hoogwater op komst!  

En dat betekent werk aan de winkel voor 

Marco van Haandel, want naast teamleider 

gebiedsbeheer coördineert hij ook de 

hoogwaterbeheersing. “12 uur voor het 

hoogwater stuurt Rijkswaterstaat zo’n 

melding, met de verwachte waterstand 

erbij. De uitvoeringsteams gaan direct  

naar buiten om de borden ‘Let op: 

hoogwater’ open te klappen.” 

Hoe hoger het water komt, hoe meer er te 

doen is. “Bij een waterstand van 1,80 m 

zetten de jongens onder meer de kade 

onder de Willemsbrug af met een slagboom. 

Bij een hogere verwachte waterstand 

informeer ik de communicatieteams, zodat 

zij bewoners kunnen waarschuwen.  

Ik overleg met de directie over de noodzaak 

van een crisisteam. Bij 2,60 m loopt er 

bijvoorbeeld ook water in ondergrondse 

containers; wij zorgen ervoor dat ze op  

tijd leeg zijn.” 

Wanneer komen de  
zandzakken?
Weten bewoners en bedrijven wat ze moeten 

doen bij hoogwater? “Dat valt tegen”, vindt 

Van Haandel. “Er zijn nog steeds bewoners  

en bedrijven die ons vragen wanneer de 

zandzakken komen. Die komen niet,  

zeggen we dan, dat moet je zelf regelen.  

Als bewustwordingscampagne hebben wij 

een tijdje geleden een grote berg zand laten 

komen en zakken uitge deeld die ze zelf 

konden vullen. Daar kwamen veel mensen  

op af. Maar het bewustzijn zakt ook weer weg 

en er komen weer nieuwe mensen wonen. 

Communicatie is belangrijk.” 

Zoveel mogelijk hulp
Toch helpen Van Haandel en zijn teams de 

bewoners zoveel mogelijk om schade te 

voorkomen. “We hebben een lijst  

mensen die we op hun verzoek bellen  

bij hoogwaterdreiging, zodat ze op  

in actie komen. Als er een auto op een 

kwetsbare plaats blijft staan, bellen  

we de eigenaar. Lukt dat niet, dan slepen  

we de auto zo nodig naar een hoger  

stukje. In uiterste gevallen plaatsen  

we zelf ook zand zakken. Maar als je  

te veel doet, gaan mensen achterover 

hangen.”

Iedere centimeter telt
“Ik hoop bij nieuwbouw altijd dat ze  

net iets hoger bouwen, want bij hoog- 

water telt ieder centimeter”, vertelt  

Van Haandel. “Betaald parkeren helpt  

ook, dan staan er veel minder auto’s.  

En misschien moeten we iets verzinnen  

om bewoners en bedrijven continu  

bewust te houden. Hang bijvoorbeeld  

grote scoreborden in de stad op met de 

verwachte waterstand.”

Interview

“Hang grote score- 
borden in de stad  
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Crisisbeheerser in  
hart en nieren
“We zijn ervoor het leed van mensen te 

beperken.” Dat is de rode draad in het leven 

van Robert Coomans van de gemeente 

Krimpenerwaard. In zijn vrije tijd is hij 

ploegchef bij de brandweer. Bij de gemeente 

adviseert hij het bestuur over allerhande 

crises: corona, vluchte lingen uit de Oekraïne, 

havenveiligheid. Ook buitendijkse 

hoogwaterveiligheid valt onder zijn hoede.

Bij hoogwaterdreiging krijgt Coomans  

een telefoontje of sms’je van Rijkswater staat 

en het hoogheemraadschap. “Ik ben 24/7 

bereikbaar, en anders wel een piketcollega.  

Na zo’n melding zet ik voorzorgsmaatregelen 

in gang: waar schuwingsborden en hekken 

plaatsen, plantenbakken veiligstellen, 

ondernemers en de directeur van de veerpont 

inlichten. Soms gaat zelfs de stadspoort van 

Schoonhoven dicht, net als vroeger met een 

houten balk.” 

Mooi dijkhuisje
“Mensen weten niet altijd dat ze buiten  -  

dijks wonen en zelf verantwoordelijk zijn  

voor hoogwaterschade”, merkt Coomans. 

“Pasgeleden sprak ik mensen die net uit de 

stad verhuisd waren naar een mooi dijkhuisje. 

Ik zei: ‘U weet dat u buitendijks voor eigen 

risico zit.’ Dat wisten ze niet, het was niet 

verteld bij de koop. We hebben ze in contact 

gebracht met Rijkswaterstaat en tips gegeven 

om schade te beperken.” 

Ideeën uitwisselen
De gemeente heeft de plicht om bewoners  

te informeren over het buitendijkse risico. 

Coomans organiseerde daarom een  

bewo ners avond in het dorp Gouderak.  

“Er kwamen ongeveer 35 mensen.  

We hebben ze informatie gegeven en ze 

hebben onderling ideeën uitgewisseld.  

Bij de één stond een pomp met een vlotter  

in de kelder, de ander had het onderhuis 

dichtgemetseld.” 

De bewoners hebben daarna zelf een 

belangenvereniging opgericht. Die krijgt aan 

het begin van het stormseizoen en bij iedere 

hoogwaterdreiging een e-mail van Coomans. 

“Dat heb ik afgekeken van Dordrecht.  

Ik waarschuw dat er hoogwater komt en 

adviseer om voorzieningen te treffen. In het 

mailtje zit een link naar de waterstanden die 

Rijkswaterstaat verwacht en naar het Water-

loket van de gemeente Krimpenerwaard.“ 

 

Betrek crisisbeheersing en hulpverlening

Een positieve verandering is het nieuwe 

sluitingspeil van de stormvloedkering in de 

Hollandsche IJssel. “De kering gaat nu bij een 

lagere waterstand dicht, dat scheelt veel 

overlast in buitendijkse gebieden.”  

Toch verwacht Coomans dat wateroverlast 

steeds meer aandacht vraagt. Zijn advies: 

betrek bij de start van nieuwe ruimtelijke 

ontwikke lingen ook de crisisbeheersing en 

hulpver lening. “Kijk naar Limburg, dit is nog 

maar het begin.” 

“Kijk naar Limburg,  
dit is nog maar  
het begin”

Interview
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Rotterdam en Dordrecht werken inmiddels 
tien jaar aan de veiligheid van buitendijkse 
gebieden. Overheden, bedrijven en bewoners 
zijn zich meer bewust geworden van 
het overstromingsrisico en de urgentie 
om deze gebieden aan te passen aan 
klimaatverandering. De onderzoeken en 
ervaringen van de afgelopen 10 jaar hebben 
goede lessen opgeleverd.
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1.  

De kans op economische schade door 

overstromingen in buitendijkse gebieden  

neemt aanzienlijk toe door zeespiegelstijging.  

Door de relatief hoge ligging blijft de kans op 

slachtoffers klein.

2.  

Gebruikers en bewoners van het buitendijks  

gebied zijn zich vaak niet bewust van het 

overstromings risico en hun eigen verantwoor-

delijkheid voor overstromingsschade. 

3.  

Als publieke en private partijen samen een plan 

uitwerken om buitendijks gebied te beschermen 

(‘joint fact finding’), nemen het overstromings-

bewustzijn en de bereidheid om maatregelen te 

nemen toe. Maatwerk is daarbij belangrijk.

 

4.   

Voordat partijen een gezamenlijke klimaatadaptatie-

strategie voor een buitendijks gebied kunnen 

opstellen moeten ze een gedeeld beeld vormen over 

het risico dat ze acceptabel vinden. Er zijn immers 

geen vastgestelde veiligheidsnormen; elke partij 

maakt een eigen risicoafweging. Een gezamenlijk 

afwegingskader kan dit gesprek helpen.

5.   

Het principe van meerlaagsveiligheid – inzetten  

op de lagen preventie, ruimtelijke adaptatie en 

crisisbeheersing – is ook goed bruikbaar voor de 

bescherming van buitendijks gebied. Het geeft de 

gebiedspartners een brede blik op de mogelijke 

maatregelen en laat zien hoe het overstromings -

risico - individueel of collectief - is aan te pakken. 

6.   

Ontwerpend onderzoek is een krachtig middel om de 

waterveiligheidsopgave in samenhang met andere 

opgaven te verkennen. Samen ontwerpen geeft een 

breder perspectief en leidt tot gebiedsgerichte 

maatregelen.

7.   

Buitendijkse gebieden kunnen ook een veilige  

plek zijn bij een overstroming. Ze liggen  

immers veel hoger dan het gebied achter de dijk.  

Dat vraagt wel een doordachte manier van  

bouwen, bijvoorbeeld voldoende hoog of met 

overstroombare benedenverdiepingen.

8.   

Door bewoners, bedrijven en gebruikers met 

regelmaat duidelijke informatie over het  

over stromingsrisico en verantwoordelijkheden 

te geven, neemt het ‘waterbewustzijn’ toe.  

Dit geeft ook een goed startpunt voor  

gesprekken over de keuze tussen private en 

collectieve maatregelen.

9.  

De overstromingsfrequentie van buitendijkse 

gebieden neemt nu al toe. Gemeenten moeten er 

rekening mee houden dat ze meer mensen nodig 

hebben voor de hoogwaterbeheersing en voor 

voldoende ‘back-up’ zorgen.

10 lessen uit 10 jaar werken aan buitendijks gebied

10.  

Overheden: ga actief aan de slag met het 

in beeld brengen van de overstromings-

risico’s van buitendijks gebied. Bedenk 

samen met bewoners, gebruikers en 

deskundigen wat nu en straks de beste 

bescherming biedt om het gebied 

leefbaar en veilig te houden. Dit geeft 

bewoners en bedrijven het vertrouwen 

dat ze veilig kunnen (blijven) wonen en 

werken in buitendijks gebied.
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De regio Rijnmond-Drechtsteden werkt de 
komende jaren gestaag verder aan duurzaam 
veilige buitendijkse gebieden. De aanpassing 
van bestaand stedelijk gebied is een proces dat 
tijd kost; dit gebeurt zoveel mogelijk gelijktijdig 
met andere grote ingrepen in het gebied. 
Andere maatregelen vragen meer snelheid, 
zoals regelgeving voor nieuwbouw.  
En er staat nog meer op de agenda.
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Meer informatie

Wat nu gebouwd wordt, staat er over 100 jaar 

vaak nog steeds. Daarom is het urgent om eisen 

te stellen aan klimaatbestendig bouwen. Dat 

levert naar verwachting nieuwe regelgeving op.  

Als we dat nu goed doen, hoeven we later niet 

opnieuw te investeren. Op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau wordt hier hard aan gewerkt. 

Dit staat op de agenda om buitendijkse  

gebieden waterveilig te houden: 

• gebiedsatlassen en adaptatiestrategieën  

 opstellen voor alle stedelijke  

 buitendijkse gebieden in Rotterdam;

• de adaptatiestrategieën voor de    

 Rotterdamse haven uitvoeren;

• een ontwikkelvisie opstellen voor het   

 buitendijkse gebied De Staart als veilige   

 haven voor Dordrecht (Omgevingsvisie)  

 en deze ontwikkeling in gang zetten; 

• ontwikkelen van een communicatie   

 campagne over waterveiligheid in    

 Dordrecht;

• andere riviergemeenten in de regio    

 Rijnmond-Drechtsteden ondersteunen  

 bij de totstandkoming van adaptatie    

 strategieën, onder meer door  kennis deling;

• adaptatiemaatregelen uitvoeren op basis   

 van de uitvoeringsagenda die bij elke   

 adaptatiestrategie hoort;

• het uitgiftepeilenbeleid in Rotterdam   

 evalueren als geactualiseerde klimaat-  

 scenario’s van het KNMI beschikbaar zijn;

• eisen aan ontwikkelingen in het    

 buitendijks gebied borgen in lokale   

 regelgeving (Omgevingsplan).

Waterveiligheid in  
buitendijks gebied

Meer informatie
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Nieuwe relatie met  
het water
“Vlaardingen was eeuwenlang verknocht 

aan het water”, vertelt René Daemen, 

gebiedsmanager Rivierzone bij deze 

gemeente. Vanaf 1900 veranderde dat.  

Met de bouw van de spoordijk en Deltadijk 

raakte het water uit zicht. Later stopte de 

haringvisserij. “In de buitendijkse 

Rivierzone willen we de relatie met het 

water herstellen. Er staan prachtige 

historische pakhuizen en oude 

Redershuizen, daar willen we 2500-3000 

nieuwe woningen aan toe voegen.”

Bijzondere oplossingen
Dat hoogwater een issue is bij buitendijkse 

woningbouw, stond vanaf het begin op het 

netvlies. Ook bij de gemeenteraad, ziet Roël 

de Leede die adviseur stedelijk water bij de 

gemeente is. ”De afgelopen jaren hebben 

we verschillende keren het draaiboek 

hoogwater moeten inzetten om mensen te 

waarschuwen en schade te beperken.” 

De combinatie van historische gebouwen, 

bestaande flats en nieuwbouw leidt tot 

specifieke vraagstukken. “Voor nieuwbouw 

kunnen we het maaiveld verhogen”, legt  

De Leede uit, “maar de bestaande 

bebouwing daartussen ligt dan veel  

lager. Dat vraagt bijzondere oplossingen.  

Er is zelfs een idee om historische panden 

op te vijzelen. Daarnaast willen we in het 

hele gebied kwetsbare voorzieningen als 

laadpalen op altijd droge locaties zetten.”

Hoogwatervoorziening als voorwaarde

De woningbouw mag pas starten als het 

gebied bij hoogwater bereikbaar is voor 

hulpdiensten. Daemen: “Eind 2024 moet de 

hoogwaterbescherming al klaar zijn. Dat is 

ambitieus. We bekijken allerlei maatrege-

len, van kademuren tot f lexibele keringen.” 

Rol van de gemeente
“We hebben ons vooraf de vraag gesteld wat 

de rol van de gemeente is”, vertelt Daemen. 

“De gebruikers van buitendijkse gebieden 

zijn zelf verantwoordelijk om schade aan 

hun eigendommen te beperken. Maar als er 

vaak hoogwater is, zien we het ook als een 

publieke zaak. Daarnaast heeft de gemeente 

zelf belang bij de ontwikkeling van dit 

gebied: het is een van de weinige gebieden 

waar we kunnen uitbreiden.”

Verdeelsleutel
Omdat er zoveel belangen in het gebied 

spelen, neemt de gemeente in overleg met 

de partijen de regie. Daemen: “We richten 

ons als gemeente op heldere communicatie 

over verantwoordelijkheden en wat partijen 

van elkaar mogen verwachten. We maken 

ook duidelijk dat wij niet alleen aan de lat 

staan om de hoogwatervoorziening te 

financieren. We willen tot een verdeel-

sleutel met alle partijen komen, zodat we  

de kades samen mooi en veilig kunnen 

maken.”

Interview

“Wees helder  
over de rol van  
de gemeente”
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Gemeente Dordrecht: 

• Berry Gersonius

• Dana Huibers

• Ellen Kelder

Gemeente Krimpenerwaard: 
• Robert Coomans

Gemeente Rotterdam: 
• Corjan Gebraad

• Marco van Haandel

• Vera Konings

• Marlies van der Maarel

• Liselotte Mesu

• Freek van Riet (Must)

Gemeente Vlaardingen:
• René Daemen

• Roel de Leede

Havenbedrijf Rotterdam: 
• Marc Eisma

• Myke van den Heuvel

• Joost de Nooijer

Waterschap Hollandse Delta:
• Marion van den Berg

• Nikéh Booiseter (Sweco)

• Henri van der Meijden

Bedrijf en bewoner
• Hans Cornuit

• Andy Joynson (innocent drinks)

 

Coördinatie: 

• Corrie de Jongh, Ceeh

Tekstredactie en interviews:  
• Renske Postma, tekstbureau  
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