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Eén op vijf bewoners
op de vlucht bij
dreigende dijkbreuk
Van onze verslaggever
Stel: de dijken van de Noordoostpolder staan op doorbreken door een
zeer zware winterstorm. En stel: de
overheid roept bewoners op de polder niet te verlaten, omdat dit te gevaarlijk is... Eén op de vijf inwoners
gaat toch op pad.
Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Psychologie en Communicatie van Gezondheid en Risico van de
Universiteit Twente naar het risicogevoel van burgers. Het rapport
wordt komende week gepubliceerd.
Bij een dreigende overstroming
van de IJsselmeerpolders door een
dijkdoorbraak, zal 20 procent van de

inwoners het gebied verlaten. Dat
kan tot een enorme verkeerschaos
leiden. „Ga maar na”, zegt onderzoeker Teun Terpstra, „als het in Nederland een beetje regent en waait staat
iedereen in de file.”
De onderzoekers legden een soortgelijk scenario voor aan inwoners
van de polders Delfland, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Daar
zou gemiddeld 15 procent op de
vlucht slaan. De meeste bewoners,
32 tot 40 procent, kiezen voor thuisblijven, 8 tot 16 procent besluit naar
vrienden of familie in de buurt te
gaan, en 20 tot 30 procent wacht verdere berichten af op een hooggelegen plek in de omgeving.
Volgens Terpstra maken mensen
die thuisblijven zich het minste zorgen over overstromingen.
„Ze denken, meer dan anderen, dat
ze goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen en schatten de gevol-

gen van een overstroming ook het
laagst in.”
De bewoners die zeggen dat ze het
gebied zullen verlaten, ondanks een
oproep om dat niet te doen, maken
zich volgens Terpstra het meeste zorgen. „Ze hebben het minste vertrouwen in zichzelf als het gaat om hun
eigen veiligheid, en ook het minste
vertrouwen in de manier waarop de
overheid hun beschermt tegen overstromingen. Zij schatten ook de gevolgen van een overstroming het
hoogst in.”
Van de 1648 personen die aan de
studie hebben meegedaan, gaf 85
procent aan informatie van de overheid over overstromingsrisico’s te
zullen bekijken. Driekwart van hen
zou de informatie ook bewaren en
veertig procent zou zich na het ontvangen van informatie ook gaan
voorbereiden op een mogelijke calamiteit in de regio.

