actualiteit
Bijna helft nieuwbouw in risicogebieden
Bijna de helft van de nieuwbouw, zoals die op de Nieuwe Kaart van Nederland
voorkomt, staat gepland in gebieden met een overstromingsrisico als een
primaire waterkering faalt. Van de bijna 1,2 miljoen woningen lopen er 517.103
de kans op overlast door overstromingen. Deze cijfers volgen uit een quickscan
van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
(NIROV). Het NIROV vindt het zorgelijk dat bij de geplande nieuwbouw niet nu
al extra maatregelen worden genomen.

H

et instituut heeft alle nieuwbouwlocaties tot aan 2030 doorgelicht.
Daarbij is alleen gekeken naar de
gevolgen van een primaire dijkdoorbraak;
eventuele doorbraken bij regionale
watersystemen zijn buiten beschouwing
gelaten. Voor de inventarisatie is gebruik
gemaakt van de Nieuwe Kaart van Nederland
die afgelopen maand verscheen. Alle
planvakken met de bestemming ‘wonen’ zijn
geselecteerd, wat in totaal 5.747 woonvlakken
opleverde. Bij vijf procent van deze vlakken is
nog niet bekend hoeveel woningen gebouwd
gaan worden. Op de andere 95 procent van
de woonvlakken worden in totaal 1.157.726
woningen neergezet. Door deze gegevens
te combineren met de overstromingsrisiciokaart van afgelopen juni, bleek dat 2.033
woonvlakken in een risicogebied liggen. Het
gaat dus om minstens 517.103 woningen.
Van deze woningen is verder niet onderzocht
hoe groot het individuele risico en de
eventuele waterdiepte is. De quickscan laat
wel zien of de geplande woningen in een
risicogebied liggen. Het NIROV hoopt dat
daarmee een signaal wordt aangegeven
aan betrokken bestuurders, beleidsmakers,
plannenmakers en uitvoerders. Volgens het
instituut is dat nodig.
In het recent uitgekomen advies van de
Deltacommissie adviseerde deze commissie
nog dat waterbestendig moet worden
gebouwd op terpen, op palen, drijvend of
op opgehoogde gronden. Van de nieuwe
woongebieden die nu op de plankaart staan,
heeft slechts een fractie een waterrobuust en
waterbestendig ontwerp.
De quickscan en de bijbehorende kaart zijn te
vinden op www.nirov.nl.

Hoe donkerder het blauw, des te hoger de waterstand bij een dijkdoorbraak. De nieuwbouwlocaties zijn in het
rood aangegeven.

Hollandse Delta neemt maatregelen zettingsvloeiing
Waterschap Hollandse Delta werkt op dit moment aan de versterking op het
Eiland van Dordrecht West. Elke vijf jaar toetst Hollandse Delta de veiligheid
van de dijken. Uit de laatste toetsingsronde bleek dat de dijk langs de
Dordtsche Kil vanaf de Krabbepolder tot aan Willemsdorp op termijn niet
voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Reden hiervoor is een stijgende
zeespiegel en een veranderend klimaat.
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eze dijkverbetering is één van de
14 versterkingsprojecten die het
schap uitvoert in Zuid-Holland
Zuid. De helft is nu in uitvoering.
Naast de risico’s van zeespiegelstijging en
klimaatverandering bestaat ook het risico
van zettingsvloeiing: het wegspoelen van
de hellingen onder water aan de buitenzijde
van de dijk. Dit komt doordat de grond is
verweekt. De afgelopen periode heeft het

waterschap nader technisch onderzoek
verricht naar de oorzaak van zettingsvloeiing
en de invloed hiervan op de dijk. Uit de
laatste gegevens van dit onderzoek blijkt dat
de kans op optreden van zettingsvloeiing
groter is dan in principe werd gedacht.
Hollandse Delta heeft daarom samen met
Rijkswaterstaat, als beheerder van rivier de
Dordtsche Kil, besloten om op korte termijn
maatregelen te nemen om de stabiliteit van
de dijk te verbeteren.

Momenteel stelt het waterschap het
dijkversterkingsplan Eiland van Dordrecht
West op. Dit plan wordt volgens planning
in 2010 uitgevoerd. Daaraan voorafgaand
nemen Hollandse Delta en Rijkswaterstaat
maatregelen tegen zettingsvloeiing. Met
het uitvoeren van deze maatregelen nemen
beide partijen het zekere voor het onzekere
om de veiligheid van de dijk langs de
Dordtsche Kil te kunnen blijven garanderen.
Parallel aan het nemen van maatregelen
tegen zettingsvloeiing gaat het waterschap
verder met het opstellen van het versterkingsplan Eiland van Dordrecht West. De
eerste resultaten van dit versterkingsplan zijn
verwerkt in een startnotitie, die momenteel
ter inzage ligt.
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