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Context / maatschappelijk probleem
Zowel in 1993 als in 1995 trad de Maas buiten haar oevers
met ernstige overstromingsschade als gevolg. Door klimaatverandering zullen naar verwachting hoge waterstanden vaker voorkomen in de toekomst. Ook zal de potentiële
overstromingsschade door socio-economische ontwikkelingen in overstromingsgevoelige regio’s toenemen. Beide factoren kunnen worden geëvalueerd met het overstromingsrisicoconcept (gedefinieerd als waarschijnlijkheid maal
schade). In Europa is met de Europese Hoogwaterrichtlijn
van 2007 een extra impuls gegeven aan een op overstromingsrisicobeheer gebaseerde aanpak. Er is op dit moment
internationaal echter te weinig kennis over de gevoeligheid
van het overstromingsrisico voor langetermijnveranderingen in de fysieke en socio-economische parameters.
Gegeven de groeiende waarschijnlijkheid en het risico van
overstromingen is onderzoek nodig naar aanpassingsmaatregelen. De stuurgroep IVM2 is opgericht om te beoordelen
welke maatregelen in de periode na 2020 nodig zijn, zodat
de Maas blijft voldoen aan de wetgeving op overstromingsbestrijding. De effectiviteit van deze maatregelen wordt
echter van oudsher slechts beoordeeld op de bijdrage aan
het beperken van overstromingsrisico’s. De schade voortvloeiend uit overstromingen met een lage waarschijnlijkheid is groot. Daarom dienen de aanpassingen ook gericht
te zijn op het terugdringen van potentiële schade.
Wat is al bekend en wat niet?
Als gevolg van klimaatverandering zullen naar verwachting hoge waterstanden vaker voorkomen in de toekomst.
Door socio-economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld
landgebruik en -waarde in overstromingsrisicogebieden)
is ook verwacht dat de gevolgen van eventuele overstromingen groter zullen zijn in de toekomst. Er is weinig bekend over welke invloed deze veranderingen in fysische en
socio-economische parameters zullen hebben op veranderingen in overstromingsrisico. Ook is weinig bekend
over de invloed van adaptatiemaatregelen op het over-
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stromingsrisico. Overstromingsrisicomodellen zijn zelden
op de schaal van het hele bassin toegepast.
Kernvragen
• In hoeverre is een overstromingsrisicomodel ontwikkeld
voor de Rijn ook toepasbaar op de Maas?
• Wat is de impact van het klimaat en van socio-economische ontwikkelingen op het toekomstige overstromingsrisico van de Maas?
• Wat zijn de effecten van de diverse adaptatiemaatregelen op het overstromingsrisico?
Onderzoek
Dit onderzoek richt zich op het analyseren van het overstromingsrisico van de Maas in relatie tot klimaatverandering, landgebruik en socio-economische ontwikkelingen.
De modellen die deels in de projecten van Klimaat voor
Ruimte (ACER en AvV) zijn ontwikkeld, worden gecombineerd. Zo draagt dit project bij aan de opkomende wetenschappelijke discussie over dit onderwerp en levert tevens
een concrete risico-inschatting voor de Maas aan.
Betrokken stakeholders
Rijkswaterstaat Waterdienst, Provincie Limburg en Waterschap Roer en Overmaas.
Wat is het resultaat en voor wie?
• Verbeterde methodes voor het uitwerken van overstromingsrisicomodellen
• Kaarten van de potentiële overstromingschade- en risico’s
• Door de gebruiker gedefinieerde aanpassingsstrategieën in het kader van ruimtelijke planning
• Wetenschappelijke artikelen en presentaties op internationale conferenties
• Wetenschappelijke rapportage waarin resultaten van de
workshops uiteengezet worden

