PLATFORM

Ü9H

goedontwikkeldrisicobesefkanveelschade
voorkomen wordenenzijnmensen instaatom
adequaattereagerenoprisicosituaties.Risicobesefbijbrengen kangebeurendoorgoede
voorlichting,alarmoefeningen enhetkenbaar
makenvaninhetverledenvoorgekomen
waterstanden indeomgeving.
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Alsermeerruimte komtvoorbuitendijks bouwen,waardientdan rekcniiuj mee^ehoudenteworden?
Welkevoorwaarden nan bebouwingzijn vanbelang en hockanditsoortstcdehjk,gebied heibest
ingerichtworden?Dezevragenzijn aaueclgeworden nu deministervanVROMheeft beslotenom
experimenten metbuitendijks bouwen langs rivieren roetestaan. Het beleid lijktzichdaarmeete
ontwikkelenvannee,tenzij indenchriitgvanja, mits.
Nederlandenwaterzijneenonafscheidelijkecombinatie,maarookeencombinatiedievan
rijd tottijdtotproblemenleidt.Nadehoogwatersin1993 en1995heefthetkabinetbesloten
omdehuidigeruimtevoorderivierentebehouden.Hiervoorisdebeleidslijn'Ruimtevoorde
Rivier'in1997vankrachtgeworden.Hierinlegde
hetkabinetvastdatalleactiviteitenuithetwinterbedvanderiviergeweerdworden,tenzij
sprakeisvaneenzwaarwegend maatschappelijk
belangéndeactiviteitnietredelijkerwijs buiten
hetwinterbedgerealiseerdkanwordenénde
activiteitopdelocatiegeenfeitelijke belemmeringvormtomindetoekomstdeafvoercapaciteittevergroten.DezebeleidslijndientnietverwardtewordenmetdePKBRuimtevoorde
Rivier,diewordtopgesteldomdewaterstanden
opRijnenMaasteverlagen.
Tochzijn,alsgevolgvanlokalegemeentelijkebelangen,indeloopderjarenvooreen
beperktaantalwoningbouwprojecten uitzonderingengemaaktopditbeleid.Hetwoningbouwbelangwerdhieralszwaarwegend maatschappelijk belangopgevoerddoorprovincies
enderijksoverheid.Uitzonderingenopde
bestaanderegelswarendus mogelijk.
MetdeaankondigingdoorministerDekkervanVROMdatzij15 locatiesheeft aangewezenvoorexperimenten met buitendijks
bouwen,krijgt hetbeleideennieuweuitwerking.Nulijkt heteropdatbeleidaangaande
buitendijks bouwenzichontwikkeldvannee,
tenzijinderichtingvaneenja,mits.Dezemits
houdtzekerindatnegatieveeffecten gecompenseerd moetenwordenenaangepast
gebouwdmoetworden.Ditbeleidwordt
ondersteunddoorstaatssecretarisSchultzvan

HaegenvanVerkeerenWaterstaat.Zijwil
onderzoekenofdebestaandewet-enregelgevingverdermoetwordenaangepast.
Maaralsbuitendijks bouwenvakertoegestaangaatworden,waarmeemoetin praktijk
danrekeninggehoudenworden?Welkevoorwaardenmoetengesteldwordenaandegebouwenenhoekanditgebiedgoedingericht
worden?Ominzichttekrijgen indevoorwaardenenmogelijkheden voorbuitendijkse
bebouwingisaandeTUDelft onderzoek1'verricht.Indezestudieisingegaanopdeverschillendemanierenwaaropbouwenmogelijkis,
hoedeveiligheidtevergrotenisenwatdekostenenhetrisicozijndiegepaardgaanmetbuitendijks bouwen.Opdewenselijkheid van
buirendijksbouwenisnietingegaan;dezeis
primairvanpolitiekeaard.
Voorwaarden aan buitendijks
bouwen
Eenaantalvoorwaarden isvastgelegdin
wertenenregelgeving.IndeRivierenwetis
vastgelegddatdehoofdfunctie vanderivieren
inNederlandhetveiligeafvoeren vanwarer,
sedimentenijsis.Ontwikkelingen inhetbuitendijksegebiedmogenhieropgeennegatieve
invloedhebben.Negatieveeffecten moeten
doorherinrichtinggecompenseerd worden.
Aanbuitendijksegebouwenworden
momenteelnoggeenspecifiekeeisengesteld.
Maarvoordeveiligheidvandebewonersishet
wenselijk omeenaantalvoorwaardenteformuleren:zoishetvanbelangdatmensenbesef
hebbenvandemogelijkegevolgendiebuitendijkswonenmetzichmeebrengen.Bij een

Daarnaasr isschadetevoorkomendoor
goedecommunicatie.Dewaterstandenopde
RijnenWaalzijnopcircatiencentimeter
nauwkeurigtevoorspellen,driedagenvooruit.
Hierdoorkunnendebewonerstijdiggewaarschuwdwordenenisergenoegtijdomadequaattereagerenopaankomend hoogwater.
Bewonerszijn indiennodiginstaatdeinboedel
reverplaatsennaareenhogergelegenverdieping.Mochreenextremegebeurtenisplaatsvinden,dankandeburgemeesterzijnbevoegdheidgebruikenendelocatieevacueren.Ook
kandebewonereraltijd voorkiezenomhet
gebiedtijdelijk teverlarenindienhethemniet
verantwoordlijkt omteblijven ofalsdezepersoonmindervalideis.Omalsdenoodéchtaan
demankomtevacuatieperboormogelijkre
maken,moetelkhuisbeschikkenovereenuitgangbovenmaatgevendhoogwater.Dezedeur
moetnaarbinnenopenen.Eendeurdienaar
binnenopengaat,kannamelijknietvanafbuitengeblokkeerd wordendoor bijvoorbeeld
drijvend vuil.
Bouwtechnische oplossingen
Schadedooroverstromingkanworden
voorkomendoordekansopwateroverlastte
verkleinen.Ditkanbijvoorbeeld doordevolgendevariantentoetepassen:woningop
palen,opeenterp,eendrijvendewoningofhet
omdijkenvanhetgebied.
Maarookkangekekenwordennaar
mogelijkheden omdeschadetijdens overstromingen teverminderen.Ditwordrschadebeperkendbouwengenoemd.Schadebeperkendbouwenkanopverschillende manieren
gebeuren:doorherwaterbuitendewoningte
houden,doordewoningresistenttemaken
tegenwaterofdooreencombinatieervan.
Hetwaterbuitendedeur houdenkantot
eenoverstromingsdiepte vanongeveer50à
75cm.Belangrijke maatregelenzijndanhet
plaatsenvanschottenvoordeuren,het afdichtenvanbeluchtingstenen inspouwmurenen
hetwaterdichtmakenvanhuisaansluitingen.
Dezemaatregelenzijnvooralinteressantom
schadedoorwateroverlastenkleineoverstromingen tevoorkomen.Bijhet'resistent'
makenvaneenwoningtegenwaterishetvan
belangdatwaterhethuisvlotinenuitkan
stromen.
Bijdeverminderingvanschadeisvooral
eenjuistemateriaalkeuzevanbelang.DegekoH2O
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zen materialen moeten devolgende eigenschappen bezitten ten aanzien van overstromingen: vormbehoud, lage permeabiliteit,
gemakkelijk tereinigen, niet uitlogen bij contact met water,resistent zijn tegen water en
een korte droogtijd.
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Waterhuishoudkundige inrichting
Om schade tevoorkomen in het rioolis het
van belangdat een scheidingwordt gemaakt
tussen dedroogweer- en de hemelwaterafvoer.
Eengescheiden riolering isdus een noodzaak.
Om terugstroming in het vuilwaterriool te
vootkomen kunnen terugslagkleppen in de
riolering aangebracht worden ofkan drukrioleringworden aangelegd. Bij terugslagkleppen
ishet ten tijde van overstromingen niet langer
mogelijk om de riolering te blijven gebruiken.
Erkan dan een chemisch toilet gebruikt
worden.Met eengoed uitgevoerde drukriole30
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Beschermingsniveau

Contantewaardevan debaten alsJunctie van het beschermingsniveau voordecasusWoudrichem bij
verschillende maatregelen.

Ajb.i

Hetisvanbelangdatdevloervandewoning
waterdicht isendatmuren eenlagepermeabiliteit hebben.Hetindespouwmuur gebruikte
isolatiemateriaalmoetgeenwater absorberen.
Daarnaastmagenkelkruipruimteloos gebouwd
worden.Waterislastiguiteenkruipruimte te
verwijderen enhetdrogenvaneennatte kruipruimteduurt maandenlang.Ookde constructie
vaneenkelderwordt nietaangeraden, aangezien
dezeleeggepompt moet wotden.
Eenbruikbare combinatie vanwater buiten
dedeur houden isbijvoorbeeld de combinatie
met wonenopeen terp.Ditresulteert ineen
kleinerekansopoverstroming.Door aanvullendemaatregelen kandezeterpminder hoogaangelegd worden.Ookkunnen ineengebied verschillende kleinere terpen gemaakt worden.De
tussenliggende ruimte komt daarbij vrij voorde
rivier,maar ontsluiting wordt eengroter aandachtspunt.Bijintegrale ophogingvan terreinen en het omdijken moeten ruimtecompenserendemaatregelen getroffen worden.Bij het
bouwen oppalenzijn verschillende inrichtingen mogelijk.Zoishet mogelijk om het terrein
terug tegeven aanderivier,maar ookkande
ruimte onderdewoninggebruikt worden als
opslagruimte ofparkeerplaats voordeauto.
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Voordeinrichting vandewoning geldt
dat zaken alsdemeterkast, regelaars,decvketel en andere systeemapparatuur zo hoog
mogelijk moeten worden geplaatst en dat
objecten verplaatsbaar zijn. Hierdoor kan kostbareinboedel eenvoudig buiten bereik van het
water gebracht worden. Het resistent maken
vandewoning tegen water iszekeraan te
raden alsbijvoorbeeld de begane grondverdieping enkel alsgarage ofopslaggebruikt wordt.
Hierin bevinden zich meestalgeen objecten
diemoeilijk verplaatsbaar zijn en tegelijkertijd
kwetsbaar zijn voor water. Indeze omgeving
kunnen ook materialen gebruikt worden die
goed bestand zijn tegen water.
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Contantewaardevan deextrabouwkostenalsJunctievanhetbeschermingsniveaupervariant.

ring blijft het rioolstelsel teallen tijde werken.
Toepassingvandrainage in het gebied
zotgt vooreen langer en,naoverstroming, eerderbegaanbaar terrein.Voordebestrating kan
het besteen niet poreusasfalttype gekozen
worden.Doorsedimentatiezalna elkeoverstroming eensliblaagin hetgebiedachterblijven en
bij toepassingvan hetjuiste materiaal isdeze
goed teverwijderen. Ookishet van belang om
kabelsen leidingen diepgenoegaan te leggen.
Aangeraden wordt om geen andere bebouwing,
zoalstuinhuisjes, inhetgebied toetestaan.En
omdewoonbebouwing tebeschermen tegen
stroming en meegevoerd 'debris'wordt voot het
gebied eengeleidingsdam aangelegd.

Schade door overstromingen
Schadeaan inboedel en opstal iserg afhankelijk van deoverstromingsdiepte. Schade aan
deinboedel isdaarnaast ookerg afhankelijk
van het risicobesef en waarschuwingstijd. Aan
de hand van deschadecijfers2' door wateroverlast aan deonbedijkte Maas in 1993en 19515 is
de tevetwachteschadedoor wateroverlast aan
bebouwing en inboedel berekend bij verschillendeoversttomingsdieptes.Voordeberekening van hetjaarlijkse risico isalscasus een
locatie in de omgeving van Woudrichem
gebruikt. Het betreft hier demogelijke bouw
van circa 75 woningen. Deze locatie heeft nu
eenjaarlijkse overstromingskans van 1:10. Het
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deoverigevarianten.
Omdevariantenmetelkaaitekunnen
vergelijkenendezeooktekunnen vergelijken
metdeverminderingvanhetjaarlijkserisico,
zijndecontantewaardenvandekostenvande
verschillendevariantenberekend.Dekosten
bestaanuitdeextrakostenvoordeinrichting,
deextrabouwkostenendeextrabeheer-en
onderhoudskosten (zieafbeelding 2). Eenextra
kostenpostbijhetomdijken vaneengebieden
hetbouwenopterpen isdecompensatievoor
deruimtedieontrokkenwordtaandetivier.
Dekostenhiervoorzijnookmeegenomen inde
bouwkosten.
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Kosten-batenaiialyse van het bouwen op terpen voor de casus Woudrichem.
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Kosten-batenanalyse voor een combinatie van terpen en maatregelen omwater buitenshuis tehouden voor de
casus Woudnchem.

bijbehorendjaarlijkse risicoligtop520euro
perwoning.Doorhetvloerniveau teverhogen,
verminderthetjaarlijkse risico.Alshetvloerniveaumettweemeterwordtverhoogd,loopt
dejaarlijkse overstromingskans vandat terrein
terugtotcirca1:1500enwordthetjaarlijkse
risicovoordebewonergeminimaliseerd.
Hetresistentmakenvandewoningtegen
waterleidtooktoteenverminderingvanhet
jaarlijkse risico.Bijeencombinatiemetmaatregelenomhetwaterbuitenshuis tehouden,
daalthetrisicoverderenwordroverlast bij
geringeoverstromingsdieptes voorkomen.Van
allerisico'sisdecontantewaarde(met4%discontovoet)berekend.Ditisnodigominhet

Eenafweging tussendeverschillende
variantenistemakendoorhetrisicoendecontantewaardetesommeren.Voordevariantterpenisditinafbeelding 3 opgenomen.Goedte
zienisdateenminimumbestaatindetotale
kosten.Hetuitkostenoverwegingenoptimale
beschermingsniveau ligtopeenjaarlijkseoverschrijdingskans van1:50tot1:60.Ditkomtovereenmeteenterphoogtevancirca0,80meter.
Demeestkosteneffectieve oplossingbleek
eencombinatievanmaatregelen tezijn.Het
betreft hetcombinerenvanmaatregelendie
hetwaterbuitenshuis houdenmethetbouwenopeenterpvancirca0,50meter. Hierbij
kangekozenwordenvoorminimalekosten,
maarookvooreenwathogerbeschermingsniveaumetwatextrakosten(zieafbeelding4).

verdereonderzoekeenvergelijking temaken
tussendebatenvaneenmaatregelendekosten.Debatenbestaanuitdeverminderingvan
hetjaarlijkse risico(zieafbeelding 1).
Kosten ter voorkoming van schade
Omhetjaarlijkse risicovoor buitendijks
wonenteverminderenkanéénvande
genoemdeinrichtingsvariantenwordentoegepast.Voordiekeuzeishetvanbelangdeextra
temakenbouwkosten tebepalen.Debouwkostenzijnberekendaandehandvankengetallen.Uitdezeberekeningkomtnaarvoren
datdebouwkostenvoordrijvend bouwensubstantieelhogerliggendandebouwkostenvan

Conclusie
Buitendijks bouwenlangsrivierenis
ondervoorwaardengoedmogelijk.Deinrichtingvanhetgebiedkanopverschillende
manierengebeuren.Dekeuzehiervanis
afhankelijk vandehuidigeinrichting,de
gewenstestedenbouwkundige vormende
kansopoverstroming.Hetiswenselijk dat
bewonersbesefhebbenvanhetoverstromingsrisico. Daarnaastblijkt datdekostenvoordrijvendbouwennietopwegentegendebaten.De
casusbijWoudrichem isopverschillende
anderemanieren kosteneffectiever interichten,terwijlhetjaarlijkse risicogeminimaliseerdwordt.Hierbij kanmendenkenaanhet
bouwenopterpenofoppalenofhetomdijken
vanhetgebied,maarbovenalaanschadebeperkendbouwendoormaatregelendiehetwater
buitendedeur kunnenhoudendanweide
woningresistentmakentegenwater. *"
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