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wonen 3,6miljoen mensen enhet schadepotentieel isdaar enorm groot.

Kans op overstroming

Hocgroot ishetrisicovan
overstromingen?

Langsdekust worden deduinen bij Ter
Heijde momenteel beschouwd alsde meest
kritische plek.Descha«tingvan dekansop een
overstroming vanuit zeeopdeze locatie komt
uit op 1:3.000perjaar 5 '.
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Indemedia verschijnen delaatste tijd berichten dat derisico'svan overstromingenworden onderschat. VolgenshetRIVM ishet(groeps)risicovan overstromingengroterdan dat van alle andere
externeveiligheidsrisico'sbij elkaar1'. Ditsoort berichtgevingjaagt mensen enbedrijven schrik aan.
Bedrijven kunnen huiverig wordenom zich inoverstromingsgevoeligegebieden tevestigenen het
leidttot maatschappelijke enpolitieke druk om meermaatregelen tetrejjengericht ophet beperken
van hetoverstromingsrisico. Wijzijn uiteraard niet tegendit laatste, maar de omvang van hetrisico
mag nietoverdreven worden. Objectie/vergelijken van overstromingsrisico's met andersoortige
risico'sisnodig: enerzijds om tekomen tot eenafgewogen oordeelenanderzijds voorhetstellen van
prioriteiten inzakedeaanpak van verschillende risico's. Hetgebied van Centraal-Holland (dijkring
14)wordtvaakgebruikt om teillustreren hoegroot hetoverstromingsrisico is.In ditartikelgaan wij
inop hetrisicovoorditgebied. Datgebeurt aan dehand van overstrommgsberekeningen enrecente
inzichten overmogelijke aantallen slachtoffers van overstromingen.
Het risicovan overstromingen (in technischezin)wordt bepaald door de kans op overstromingen en degevolgen daarvan. Gevoelens
spelen ookeen rol,want diezijn mede bepalend voordeperceptie en acceptatie van het
nsico.Hier beperken wij ons echter tot de
technische kant van het risico21.
Deberichtgeving inde media is mede
gestoeld op resultaten van onderzoek dat in
het Delft Cluster isuitgevoerd naar aantallen
slachtoffers van overstromingen 1 '.Bij deze
berekeningen isuitgegaan van een scenario
niereen uiterst kleine kans (openstaande
stormvloedkering in combinatie met een dijkdoorbraak) en een overschatting van het aantal
slachtoffers door het instorten van woningen,
daarna uitgevoerd onderzoekgeeft veel minderslachtoffers als resultaat 4 '. Dat stelt de
overstromingsrisico's in een ander daglicht.

Dijkring 14heeft wettelijk een hoog
beschermingsniveau: een normfrequentie voor
het overschrijden van de maatgevende
omstandigheden van 1:10.000perjaar.Als het
water demaatgevende hoogte bereikt, leidt dit
niet altijd tot eenoverstroming. De overstromingskans ligt daardoor lager.De Deltacommissie heeft dekans opoverstroming vanuit
zee bij demaatgevende hoogte indertijd
geschat op 1:125.000perjaar 1 '.

dezuidkant begrensd doordeNieuwe Waterwegen deHollandse IJsselen aan de noordzijde door het Noordzeekanaal.Aan de westzijde vormt deNoordzee debegrenzing en aan
deoostzijde hetAmsterdam-Rijnkanaal. De
dreigingvan overstroming komt zowel vanuit
zeealsvanuit derivieren. In Centraal-Holland

A/b. 1:

Wat de rivierdijken betreft, wordt Krimpen a/d IJssellangs deHollandse IJsselals de
meest kritieke locatie beschouwd. Rekening
houdend met deverschillende faalkansen die
eenoverstroming tot gevolgkunnen hebben
endedijkoverhoogte ter plaatse,komt de
schatting voordeoverstromingskans opdeze
locatie uit op 1:20.000tot 1:200.000perjaar5J.
InVNK-kadcr wordt nader onderzoek
gedaan naar dekansen en degevolgen van
overstromingen opverschillende locaties in
Centraal-Holland.

Verloop overstromingen
WLDelft Hydraulics heeft verschillende
overstromingsberekeningen uitgevoerd voor
deHollandse IJsselen deNieuwe Maas5'.De
afbeeldingen 1 en 2geven de resultaten weer
vooreen overstroming vanuit deNieuwe Maas
bij KralingseVeeraan dezeezijde van de

Omvangvanhetoverstroomdegebidendemaximalewarerdieptena71uurbijeendoorbraakvanuitde
NieuweMaastenwestenvan destormvloedkeringmdeHollandseIJssel.

Het project Veiligheid Nederland in Kaart
IvNK)berekent onder meer het overstromi
ngsrisico voorCentraal-Holland. De resultaten vandie berekeningen worden deze
zomer verwacht. Daarop vooruitlopend
w
orden hier de resultaten gepresenteerd van
doorWLDelft Hydraulics uitgevoerde overstromingsberekeningen voor Centraal-Holland

Centraal-Holland
Dijkring 14(Centraal-Holland) wordt aan
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stormvloedkering in deHollandse IJssel.De
waterstand in deNieuwe Maas ophet moment
vandoorbraak bedraagtNAP+3,29meter
(hoogtij).Destormvloedkering in de Nieuwe
Waterweg isopen.Dekans hierop wordt
geschat op 1:10.000perjaar 6 '.
Achter dedoorbraaklocatie ligt een secundairewaterkering dieoverstroombaar is en
niet direct bezwijkt alsdaar water overheen
stroomt. Dezesecundaire kering heeft grote
invloed op het verloop van dit overstromingsscenario.Na ruim tweeetmalen isde waterstand indeNieuwe Maasook tijdens vloed
weer beneden dehoogte van de secundaire
waterkering gekomen en vanafdat moment
stroomt geen water meer overdeze kering
heen deachterliggende polder in.Wel verspreidt dewatermassa zichinhet noorden van
het overstroomde gebied nog wat verder.

-Capelle -Schenkel
- 's-Gravenland
-Nieuwerkerk-Dorrestein
bijNieuwerkerkZuidpias

18
24
30
tijd(urennadoorbraak)

Afb.2:

VerloopvandewaterdiepteindetijdvoorvierlocatiesbijeendoorbraakvanuitdeNieuweMaastenwesten
vandestormvloedkeringindeHollandseIJssel.

gebiedvarieert dewaterdiepte van 0,80 tot 1,20
In's-Gravenland,depolder tussen deprimaire dijk diedoorbreekt en de secundaire

meter.

kering,looptdewaterdieptesneloptot maximaal 3,54meter (NAP+1,88meter).Het effect
van het getij opdewaterdiepte is waarneembaar.Desecundaire kering houdt het water
aanvankelijk tegen en beperkt daarna de instroming indeachterliggende polder, waardoor dewaterdiepte daar beperkt blijft. Het
water bereikt dewestelijkgelegen wijk
Schenkel van Capelle a/d IJsselna elfuur. De
waterdiepte loopt daar op tot 1,76meter (NAP4,08meter).

Afbeelding 4geeft deresultaten weer voor
een oversrroming vanuit zeebijTer Heijde.
Voordezeberekening isuitgegaan van een
maximale vloedwaterstand vanNAP+5,65
meter met een kans opvoorkomen van1:10.000
perjaar.Dewaterstand met een kansop voorkomen van 1:3.000perjaar (overeenkomend
met dehuidig geschatte overstromingskans) is
lager danNAP5,65meter en uitgaan van die
lagerevloedwaterstand zou tot een minder
ernstigeoverstroming leiden.Voorde berekening isaangenomenjdat deduinen bezwijken
op het moment dat devloedwaterstand maximaal is.Debresgroeit vervolgens snel.De
instroom wordr bepaald door het getij. Na
twaalfuur stopt deinstroom, wantdan komt
dewaterstand ook met vloed niet meer boven

Afbeelding 3 geeft deresultaten weer voor
een overstroming vanuit deHollandse IJssel
ten noordoosten van Krimpen a/d IJssel(bij de
PolderEsse,Gansdorp enBlaardorp).De waterstand in deHollandse IJsselop het moment
vandoorbraak bedraagtNAP+ 2,70meter. De
stormvloedkering in deHollandse IJsselis
dicht en ervindt geen aanvoer van water vanuit depolders naar deHollandse IJsselplaats
(maalstop).Dekans hierop wordt geschat op
1:10.000perjaar 6 '.
Bijeen doorbraak vanuit deHollandseIJssel ten noordoosten van Krimpen a/d IJssel
loopt eerst depolder Esse,Gansdorp en Blaardorp onder water.Na ongeveer drie uur isdeze
polder volenstroomt het water overde ringvaartkade heen, waarbij isaangenomen dat die
kadebezwijkt. Het water stroomt vervolgens
dePrinsAlexanderpolder in tot aan de spoorlijn Rotterdam-Gouda. Despoorlijn vormt een
obstakelvoor het water endaardoor verspreidt
het water zichslechts langzaam (via viaducten)
naar het noorden. Deoverstroming breidt zich
tegelijkerrijd ook inzuidwestelijke richting uit
naar Capelle a/d IJssel.
Bijdit overstromingsscenario wordt de
waterdiepte met 3,50meter het grootst in de
PrinsAlexanderpolder tussen deRingvaart en
het spoor. In derest van het overstroomde
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Afb.3:

het niveau vaade kuststrook uit. Hierbij is
aangenomen dat er in twaalfuur geen geul
wordt uitgesleten diegroot genoeg isom de
instroming naar het achterland telaten doorgaan.Alsdeduinen niet bezwijken op het
moment dat devloedhet hoogste niveau
bereikt, maar eerder ofdaarna, dan wordt de
instroomperiode langer respectievelijk korrer
en stroomt meer respectievelijk minder water
het achterliggende gebied in.
Na het bezwijken van deduinen bij Ter
Heijde lopen deplaatsen Monster en 's-Gravenzande binnen drieuur onder water. De
waterdiepte blijft aan deranden beperkt tot
1,25 meter.Dehogeredelen (centra) blijven
droog.Datzelfde geldt voorNaaldwijk en Poeldijk, die na twaalfuur onder water lopen. Na
24uur bereikt het water DeLier,Wateringen
en dezuidkant van Den Haag.De waterdiepre

Omvangvanhetoverstroomdegebiedendemaximalewaterdieptena96uurbijeendoorbraakvanuitde
HollandseIJsseltenoostenvanKrimpena/dIJsselbijdePolderEsse,GansdorpenBlaardorp.
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waterloopt,deomvangvanhetoverstroomde
gebiedendewaterdieptendiewordenbereikt.
Uitoverstromingsberekeningen voorverschillendedoorbraaklocatiesblijktdatelke
keerslechtseendeelvanCentraal-Holland
onderwaterloopt.Hergrootstedeel blijft
droog.Depolderdirectachterdedijkdiedoorbreekt,looptrelatiefsnelonderwaterendaar
wordtdewaterdieptevaakhetgrootst.Voorde
verderweggelegenpoldersduurt hetenige
tijd voorerwaterinstroomt,wat mogelijkhedenbiedtom(nood)maatregelen te treffen.
Ookgeeft datdemensengelegenheidomtijdig
wegtekomennaarveiligeplaatsenofteevacueren;
•

Maassluis

Ajb. 4:

Omvangvanhetoversrroomdeflebiedendemaximalewaterdieptena120uurbyeendoorbraakvanuitzee
bijTerHeijde.

inDenHaaglooptoptotmaximaal0,50meter,
maaropdemeesteplaatsenblijft diebeperkt
totminderdan0,20meter.Naeenweek
bereiktdevloedgolfhettaludvandeA4ten
zuidenvanDelft.Delft,Maassluis,Maasland,
HoekvanHolland,Vlaardingen,Schiedamen
Rotterdamblijvendroog.
Gevolgen
BijdeoverstrominginZuidwest-Nederlandin1953zijn 1.836mensen omgekomen.
Ditgroteaantalslachtoffers wordtvaakals
referentiegebruikt(maardanalspercentage
vandebevolking)omtebepalenhoeveel
slachtoffers ernubijeenoverstromingzouden
kunnenvallen.Hetresultaatvanzulkeberekeningenwordtvervolgensgebruiktomdeernst
vaneenoverstromingindehuidigemaatschappij(meteensterkgegroeidebevolking)
duidelijk temaken.
Sinds1953 iserechterwelhetéénenander
veranderd.Zoisdewoningbouwsinds1953
sterkverbeterd.In1953zijnveel slachtoffers
gevallendoordateenvoudige(enkelsteens)
arbeiderswoningen instortten.Tegenwoordig
wordenwoningendubbelwandiggebouwdof
vanbetongemaakt.Hetrisicovaninstorten
vanzulkewoningenisveelkleinerenduszul'enminderslachtoffers vallen.Metdehuidige
(verbeterde)woningsamenstellingzouhet
aantalslachtoffers vandeoverstromingsramp
Ui1953 verminderentotenkelehonderden
doden4'.Ookishetwaarschijnlijk datdeverbeterdecommunicatiemogelijkheden, enmede
daaraangekoppelddemogelijkhedenvan
tnensenomzichtijdig inveiligheidtebren
gen,indehuidigesituatiezalleidentotminder slachtoffers.

Omvang van het risico
Overstromingenvanuitrivierenenzee
kunnengroterampenveroorzaken.Demedia
enanderenhebbenechterdeneigingomhet
risicoextraafschrikwekkend voortestellen.
Datgebeurtdoorvoorelkefactor diebijdraagt
aanhetrisico,hetergstdenkbaretepresenterenendandecombinatie(hetergstevanhet
ergste)tegebruikenomdegroottevanhet
risicoteillustreren.Onderstaandgaanwijin
opdefactorenvoorCentraal-Holland.
•

kansopoverstroming
VoorCentraal-Hollandgeldenmaatgevendewaterhoogtenlangsdekusteninderivierenmeteenkansopvoorkomenvan1:10.000
perjaar.Daarmeemagechternietgerekend
wordenomhetrisicotebepalen,wantdewerkelijkeoverstromingskansiskleiner.Voorhet
meestkritischepuntlangsderivierenwordt
dielaatstekansgeschatop1:20.000tot1:200.000
perjaar5'.BijTerHeijdeaandekustisdekans
nunogwelgroter:1:3.000perjaar6'.Ditiséén
vandezwakkekustlocatiesenstaatopde
nominatieomtewordenversterkt;
• verloopvandeoverstroming
MendoethetvoorkomenalsofCentraalHollandééngrotebadkuipisdiebijeenoverstrominginkortetijdgeheelonderwater
loopt.Indepraktijkgebeurtdatniet.Delocatievandedoorbraakendeinvloedvanhetgetij
terplaatse,hetaldannietgeslotenzijnvan
stormvloedkeringenendeaanwezigheidvan
secundairewaterkeringenindepoldersof
andereobstakelsdiedeverspreidingvanhet
watertegengaan,zijnbepalendvoorhetverloopvandeoverstroming.Dezefactorenbepalendesnelheidwaarmeehetgebiedonder

aantalslachtoffers
Hetaantalpotennè'leslachtoffers hangt
sterkafvandelocatievandedijkbreuk.Als
sprakeisvanstedelijkgebieddirectachterde
locatievandedijkdoorbraak, dan isdekansop
eengrootaantalslachtoffers hetgrootst.Door
dehogestroomsnelheden directachterde
breukbestaateengrotekansopinstortenvan
huizenenopslachtoffers. Dankzijdekwalitatiefbeterewoningbouwisdekansopinstorten
vanwoningennuechterveelkleinerdanin
1953 inZeeland,waarbijwordtopgemerktdat
dekwaliteitvandewoningbouwinZeelandin
1953alachterbleefbijdievanderesrinNederland?';
•

economischeschode
Depotentiëleeconomischeschadeisgerelateerdaanhetaantalslachtoffers, want
instortendehuizenleidenooktoteconomische
schade.Verderisvooraldeomvangvanhet
overstroomdegebiedbepalendendeeconomischebedrijvigheid (grondgebruik)endeaanwezigeinfrastructuur binnendatgebied.
Uithetbovenstaandekunnenweafleiden
datdeschattingvanhetoverstromingsrisico
(zijndekansxgevolgen)voorCentraal-Holland
vaneensinde10.000jaarmaalmisschienwel
100.000slachtoffers -zoalsindemedia
genoemd-ofwelgemiddeldtien slachtoffers
perjaarwaarschijnlijk veeltehoogis.Wij
schattenhetaantalpotentiëleslachtoffers van
eenoverstrominginCentraal-Hollend ruwwegopgemiddeldminderdanéénperjaar.Dit
isnietafgeleid uit overstromingsberekeningen,maargeschatopbasisvandevolgende
tweerekenvoorbeelden.Eenkansvan 1:100.000
perjaaropeenoverstromingmetextreemernstigegevolgen,waarbijhetaantalpotentiële
slachtoffers oploopttot 10.000,komtovereen
metgemiddeld0,1slachtoffer perjaar.Eneen
kansvaneensinde3.000jaar(TerHeijde)op
eenoverstromingmet 1.000slachtoffers komt
overeenmetgemiddeld0,3slachtoffers per
jaar.
Vergelijken vanhetoverstromingsrisico
metandereexternerisico'sopstatistischebasis
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isnietgemakkelijk,ookalomdatdekansop
externerampenmoeilijkisteschatten.Zovormenniet-voorzienefactoren bijexternerampenvaakeenbelangrijkeoorzaak.
Maartoch,tervergelijkingenigecijfers: bij
deBijlmerramp in1992kwamenintotaal43
mensenomenbijdevuurwerkramp in
Enschedein2000intotaal22mensen.Hetaantalslachtoffers vanbeiderampensamenisdus
65.Alsweditaantal-losvanverschillende
kleinererampen-alszeerruweindicatie
beschouwenvoorexternerisico'sindelaatste
50jaar,dankomthetgemiddeldeaantal
slachtoffers vanexternerisico'suitopmeer
danéénperjaarvoorgeheelNederland,en
naarratovanhetaantalinwonersinCentraalHollandopgemiddeld0,3perjaar.Ditlaatste
isvandezelfdeordevangroottealsbovenstaandberekendvoorhet overstromingsrisico
indatgebied.Overigensisdeomvangvan
andereniet-externerisico'snogveelgroter, bijvoorbeeldinhetverkeervallenjaarlijks ruwweg1.000dodenperjaar.Naarratovanhet
aantalinwonerskomtdatvoorCentraal-Hollanduitopmeerdan200perjaar.

Ten slotte
Overstromingenkunnenaanleidinggeven
totgroterampenenvanuitdienhoofde isvanuitdemaatschappijendepolitiek blijvende
aandachtnodigvoorpreventieenrampbestrijding,zekeralshetrisicokantoenemendoor
klimaatverandering,bevolkingsgroeieneconomischegroei.Ookmoetenwerekeninghoudenmetonzekerheden8'.Maarhetisniet
nodigomdaarbijallefactorenapartmaximaal
pessimistischinteschatten.Beterlijkthetom
eenreëelbeeldteschetsenmetinbegripvande
onzekerheidsmarges.Datbiedtdebestuurders
demogelijkheid omeenafgewogen oordeelte
vellenengoedebeslissingen tenemen.Zolijkt
hetpotentiëleoverstromingsrisico voorCentraal-Holland-voorwatbetreft hetaantal

adv

slachtoffers -mindergrootdanmomenteelin
demediaenelderswordtgesuggereerd5'.
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