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Begrippenlijst
––LIWO: Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen
––MRA: Metropoolregio Amsterdam
––Overstroming: Een overstroming ontstaat als een onbeheersbare hoeveelheid

water het land instroomt. Een overstroming kan vanuit een rivier, een meer of
de zee zijn. Bijvoorbeeld als er een gat in een waterkering ontstaat, of als er over
een grote lengte zoveel water over de dijken loopt dat zandzakken of andere
noodmaatregelen de instroom niet stoppen (helpdesk water).
Wateroverlast: Als water op het land komt te staan door hevige regen spreken we
van wateroverlast (helpdesk water).
Terugkeertijd/overstromingskans: De overstromingskans is gedefinieerd als ‘de
kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door
het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dodelijke slachtoffers
of substantiële economische schade ontstaan’. De grootte van de kans wordt
bepaald door de belasting op de waterkering en de hoogte en sterkte van de kering.
Bij een overstromingskans van één op 1.000 per jaar, is er ieder jaar 0,1% kans op
een overstroming. Dit betekent overigens niet dat er daadwerkelijk één keer in de
1.000 jaar een overstroming plaatsvindt (helpdesk water)..
Aankomsttijd overstroming: Tijd voordat het water bij een overstroming na het
falen van een waterkering een bepaald gebied bereikt (helpdesk water).

––
––

––

––Meerlaagsveiligheid: Waterveiligheid is in Nederland gebaseerd op het concept

van meerlaagsveiligheid.Dit concept bestaat uit 3 lagen: (1) preventie (versterking
van waterkeringen, rivierverruiming), (2) een robuuste ruimtelijke inrichting en (3)
een adequate rampenbeheersing (helpdesk water).
Overhoogte: Extra hoogte van een waterkering boven de voor de benodigde
kruinhoogte van een dijk voor de in de waterwet voorgeschreven normering.
Peilopzet: Verhogen van het waterpeil (past meer water in een waterlichaam)
Rainproof: Stad bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en
regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten (rainproof.nl)
Wetproof – waterbestendig – waterrobuust: beschadigd niets als het nat wordt.
Micro-hoogtestrategie: strategie waarbij de hoogte van het maaiveld of van
functies worden ingezet om het gebruik af te stemmen op het watersysteem;
bijvoorbeeld om functies rain- of flood-proof te maken. Denk daarbij aan een hoge
stoeprand, of een gebouw met een verhoogde entree, het op voldoende hoogte
positioneren van vitale en kwetsbare functies en evacuatiewegen, maar ook de
diepteligging van leidingen en rioleringen en plaatsingscondities voor bomen en
bebouwing in relatie tot grondwaterstanden en het oppervlaktewaterpeil.

––
––
––
––
––
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Inleiding
Waterveiligheid is een van de opgaven in Amsterdam waar de gemeente en
waterschappen zich in het kader van klimaatadaptatie voor gesteld zien staan.
Klimaatadaptatie kent vier hoofdopgaven: hitte, droogte, wateroverlast en
overstromingen. De aanpak en insteek voor de vier opgaven verschillen. Dit heeft
te maken met het ruimtelijk schaalniveau waarop de opgave speelt, beschikbare
kennis, beleidskader en mogelijke handelingsperspectieven. Deze thematische
studie waterveiligheid is gericht op het beperken van de gevolgen van mogelijke
overstromingen. Opdrachtgevers zijn het programma Duurzame Gebiedsontwikkeling,
het programma Klimaatadaptatie en Waternet. Voor de andere drie hoofdopgaven zijn
in het kader van het programma Duurzame Gebiedsontwikkeling reeds thematische
studies opgeleverd, zie: https://openresearch.amsterdam/nl/page/47004/3.themastudies-klimaatadaptatie

Bewustzijn laag, meerdere actoren aan zet
In Nederland zijn we goed beschermd tegen overstromingen. Van oudsher doen
we op dat gebied al aan klimaatadaptatie. Elke 12 jaar worden de dijken getoetst en
als de toestand van de dijken of de veranderingen in rivierafvoeren of zeestanden
daar aanleiding toe geven versterken de waterbeheerders de dijken. Het gevolg
is dat we ons erg veilig voelen achter de dijken, ook al wonen of werken we vlak
naast een rivier of meters onder zeeniveau. Waterveiligheid is daarmee een
vanzelfsprekendheid geworden, waarvoor de waterbeheerders verantwoordelijk zijn.
Sterker nog, we zijn ons er in Nederland vaak niet eens meer van bewust dat we in
een overstromingsgevoelig gebied wonen of werken. Gevolg is dat waterveiligheid
nauwelijks een rol speelt in de keuzes die in de ruimtelijke inrichting gemaakt
worden.
Een aantal ernstige overstromingen in andere westerse landen (bijv. in New
Orleans, 2005) hebben tot het besef geleid dat in Nederland een andere aanpak
van waterveiligheid is gewenst. In 2009 leidde dat tot de introductie van het
begrip ‘meerlaagsveiligheid’ in het Nationaal Waterplan 2009-2015 (2009). De
meerlaagsveiligheidsaanpak richt zich niet langer alleen op het verkleinen van
de kans op overstromingen door de aanleg van dijken, duinen, sluizen, etc. (laag 1),
maar ook op het beperken van de gevolgen van een overstroming als een dijk toch
faalt. Gevolgen beperken kan door een robuuste ruimtelijke inrichting (laag 2) en
een adequate crisisbeheersing (laag 3). Dat betekent ook dat niet langer alleen de
waterbeheerders verantwoordelijk zijn voor waterveiligheid, maar ook tal van andere
publieke en private partijen, waaronder gemeenten, hierin een rol hebben gekregen.
In Amsterdam zijn verschillende pilots uitgevoerd om te inventariseren hoe je
meerlaagsveiligheid vorm kan geven en welke kansen er zijn om de gevolgen van
eventuele overstromingen in Amsterdam te beperken: De Waterbestendige Stad
(2011), Zaan-IJoevers (2012), Waterbestendig Westpoort (2013), Adaptatiestrategie
Waterbestendig Westpoort (2017). Een van de opvallendste conclusies was dat
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overstromingsrisico’s nagenoeg geen rol spelen in ruimtelijke keuzes of grote
investeringsbeslissingen en de risico’s ook niet voldoende bekend zijn. Het gevolg is
bijvoorbeeld dat zonder een goede afweging vitale functies gebouwd worden in diepe
polders met alle noodvoorzieningen in de kelder. Daardoor worden kansen gemist
om de stad minder kwetsbaar te maken voor overstromingen. Kosteneffectiviteit
kan bereikt worden door kansen op het juiste moment te verzilveren en mee te
koppelen met andere opgaven (zoals bijvoorbeeld op IJburg) en door toekomstige
baten van maatregelen te betrekken in de kostenafweging. Genoeg aanleiding
dus om in Amsterdam werk te maken van de implementatie van gevolgbeperking
overstromingen.

Urgentie neemt toe
Als land, regio en gemeente voegen we steeds meer kapitaal toe achter de dijken.
Dat betekent dat de impact bij een overstroming steeds groter wordt. In de Nationale
Omgevingsvisie is de volgende beleidskeuze opgenomen: Nederland is in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust. Bij (her)ontwikkelingen wordt voorkomen dat het
risico op schade en slachtoffers door overstromingen of extreem weer toeneemt, voor
zover dat redelijkerwijs haalbaar is. We behouden en reserveren voldoende ruimte
voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen.
De urgentie om aan hieraan te werken wordt versterkt door de krapte in het huidige
watersysteem in en rond Amsterdam. De limieten in het watersysteem komen in
zicht en er is weinig flexibiliteit over om extremen op te vangen. Klimaatverandering
en de extra verstedelijking zorgen ervoor dat de grenzen van het watersysteem
sneller bereikt worden. Door (versnelde)zeespiegelstijging zal de kwetsbaarheid voor
overstromingen van met name West-Nederland in de toekomst alleen maar verder
toenemen.
Door nu slimme keuzes te maken kunnen we als gemeente, waterschappen en
partners in de stad ervoor zorgen dat de kwetsbaarheid van de stad in de toekomst
niet toeneemt en de stad bij voorkeur juist weerbaarder wordt. De inzet op
gevolgbeperking overstromingen is tot nu toe echter maar mondjesmaat van de grond
gekomen vanwege de complexiteit van de opgave.

Complexe opgave, nog niet alle antwoorden gereed
De opgave van gevolgbeperking overstromingen is complex, omdat:
1

Het een multi-sectorale opgave is. Gevolgbeperking vraagt om een samenwerking
tussen de verschillende sectoren die verantwoordelijk zijn voor de verschillende
lagen van meerlaagsveiligheid. Veelal is een afweging nodig of aanvullende
maatregelen worden genomen in de ruimtelijke inrichting, de crisisbeheersing of
een combinatie. Bovendien vragen maatregelen in de crisisbeheersing soms ook
weer om ruimtelijke maatregelen (bijv. evacuatieroutes, vluchtplekken, etc.).

––De governance niet geheel duidelijk is. Verantwoordelijkheden en de rolverdeling
tussen de verschillende stakeholders zijn niet helder benoemd. Het vraagt een
gezamenlijke aanpak, waarbij momenteel niet vaststaat wie de regie heeft.
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––Het een opgave is die veelal niet alleen op projectniveau opgepakt kan worden,
maar een visie en afweging op hoger schaalniveau vraagt, die bovendien de
gemeentegrenzen overstijgen.

––Een concreet beleidskader ontbreekt. Er zijn normen voor waterkeringen

(laag 1), maar voor gevolgbeperking overstromingen ontbreken die. Heldere
uitgangspunten, zoals het kunnen opvangen van een 60 mm bui bij de
wateroverlastopgave (Hemelwaterverordening), ontbreken. Met het conceptbasisveiligheidsniveau klimaatbestendige nieuwbouw van de MRA wordt nu wel
een eerste richting gegeven.

––Het een lange termijn visie vraagt. Wat je nu bouwt staat er over 50-100 jaar veelal

nog steeds en trekt bovendien nieuwe investeringen aan. Dat betekent dat er ook
rekening gehouden moet worden met veranderende omstandigheden op de lange
termijn, bijvoorbeeld (versnelde) zeespiegelstijging, bijvoorbeeld door systematisch
flexibiliteit in te bouwen. Doen we dat niet dan bestaat het gevaar dat we de
kwetsbaarheid van de stad in de toekomst vergroten en kosten op de toekomst
afwentelen. Maar planningen en tijdshorizonten van ontwikkelingen verschillen:
over afzonderlijke gebiedsontwikkelingen wordt de komende jaren besloten terwijl
keuzes over het watersysteem en ruimtelijke inrichting in het licht van (versnelde)
zeespiegelstijging nog ‘work in progress’ zijn.

Deze complexiteit zorgt ervoor dat deze thematische studie nog geen eenduidig
recept biedt hoe om te gaan met gevolgbeperking overstromingen in de ruimtelijke
inrichting. Het is bedoeld om aandacht te vragen voor het meewegen van
overstromingsrisico’s, nu en in de toekomst, bij locatiekeuzes en ruimtelijke
inrichtingsvraagstukken. De thematische studie geeft een overzicht van de
beschikbare informatie over overstromingsrisico’s en hoe deze geïnterpreteerd
kan worden, vraagt aandacht voor de lange termijn-opgaven in het licht van
zeespiegelstijging, biedt een stappenplan voor projecten om te doorlopen en bevat een
toolbox met mogelijke maatregelen. Het doel is om dit resultaat in het vervolg verder
vorm te geven en te concretiseren, zoals voor Havenstad reeds een begin is gemaakt
in deze rapportage.

Vervolg van deze studie
De bevindingen, het stappenplan en de toolbox uit deze rapportage zijn gericht op
de praktijk van ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling in Amsterdam.
Doorwerking wordt beoogd in:

––Concrete gebiedsontwikkelingen, zoals Havenstad (integraal raamwerk) en andere
verdichtingslocaties uit de Omgevingsvisie. Met behulp van pilots wordt dit de
komende tijd verder uitgewerkt, onder andere als het gaat om afwegingscriteria,
kosteneffectiviteit en governance.

––Lopende trajecten, zoals de Omgevingswet (-programma en –plan), de werkwijze

ruimtelijke klimaatadaptatie (openbare ruimte), het integraal gebiedsplan (vervolg
op bestuursopdracht nutsvoorzieningen), de energietransitie (vitale infrastructuur),
Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA), de Verstedelijkingsstrategie MRA,
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basisveiligheidsniveau klimaatbestendige nieuwbouw MRA en Toekomstbestendig
watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK-NZK).

––Bestaande processen, zoals het Plaberum (ruimtelijke projecten), het PBI
(infrastructuur en openbare ruimte) en de Watertoets.

––Samenwerkingen met partnerorganisaties, zoals de Veiligheidsregio,

buurgemeenten, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Provincie Noord-Holland,
Deltaprogramma/-commissaris, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Net
zoals voor de concrete gebiedsontwikkelingen wordt ook qua samenwerking met
partnerorganisaties de governance-structuur uitgewerkt in het kader van het
vervolg van deze studie.

––Een verkenning van een overkoepelend stedelijk beeld van aandachtsgebieden

voor gevolgbeperking. De bevindingen van de studie geven aanleiding om te
verkennen in hoeverre een overkoepelend stedelijk beeld van aandachtsgebieden
kan helpen om de waterveiligheid in Amsterdam te waarborgen. Dit beeld zou ‘aan
de voorkant’ input moeten geven aan gebiedsgerichte uitwerkingen en projecten.

Bestaande stad (en eindrapportage)
De opgave op waterveiligheid in Amsterdam behelst niet alleen de ruimtelijke
ontwikkeling en de gebiedsontwikkeling in Amsterdam. De bestaande stad is
evenzeer gevoelig voor overstromingsrisico’s. Omdat hier (deels) sprake is van een
ander krachtenveld en van andere handelingsperspectieven, wordt dit onderdeel
separaat uitgewerkt en in een later stadium samengevoegd met deze rapportage, tot
een complete thematische studie waterveiligheid. Hierin wordt tevens ingegaan op
de governance van gevolgbeperking en krijgt de verkenning van een overkoepelend
beeld van aandachtsgebieden een plek.

Leeswijzer
De thematische studie valt uiteen in twee onderdelen: 1. Ruimtelijke ontwikkeling
en gebiedsontwikkeling, en 2. De bestaande stad. Deze rapportage omvat onderdeel
1, gericht op alle nieuwe fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. In een later
stadium wordt het onderdeel bestaande stad hieraan toegevoegd, zodat een complete
thematische studie waterveiligheid ontstaat.
Samenvattend bevatten deel A en B van deze rapportage achtergrondinformatie over
overstromingsrisico’s en zeespiegelstijging. Deel C schetst de ruimtelijke implicaties
voor Amsterdam en deel D een toolbox met mogelijke maatregelen.
Deel A biedt een overzicht van alle beschikbare informatie over overstromingsrisico’s
in Amsterdam, nu en in 2050, wanneer alle dijken weer voldoen aan de
nieuwste veiligheidsnormen. In deel B blikken we verder vooruit. Wat betekent
zeespiegelstijging voor Amsterdam en hoe kunnen we daar als stad nu al
rekening mee houden in de ruimtelijke inrichting? Landelijk zijn een aantal eerste
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adaptatiesstrategieën ontwikkeld. Zolang daar nog geen keuzes in gemaakt zijn is het
van belang zoveel mogelijk opties open te houden en in de ruimtelijke inrichting geen
‘high regret’ maatregelen te nemen. In deel C worden de overstromingsrisico’s uit deel
A en de informatie over zeespiegelstijging uit deel B gecombineerd met de stedelijke
ontwikkelingen in Amsterdam. In dat deel staat tevens beschreven welke stappen
doorlopen kunnen worden om kansen voor gevolgbeperking overstromingen in
stedelijke ontwikkelingen te identificeren, om deze vervolgens mee te kunnen nemen
in afwegingen over de ruimtelijke inrichting. Deel D schetst vervolgens een overzicht
van maatregelen die daarbij kunnen worden ingezet in de vorm van een toolbox.
De nieuwe gebiedsontwikkeling Haven-Stad is gebruikt als voorbeeldcasus in deze
studie. De inhoudelijke en procesmatige bevindingen staan beschreven in deel E.
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Bij het inzoomen op de kaart met de maximale overstromingsdiepte wordt de variatie van overstromingsdieptes binnen een ontwikkellocatie
duidelijk zichtbaar, zoals hier binnen Havenstad.
Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
10 (kaart:


Aanleiding thematische studie
waterveiligheid Amsterdam

Overstromingen: kleine kans, grote gevolgen
Overstromingen in Amsterdam kunnen optreden vanuit de Noordzee (via IJmuiden),
de Lek, het Markermeer en de regionale watersystemen. De limieten in het
watersysteem komen in zicht en er is weinig flexibiliteit over om extremen op te
vangen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat de grenzen van het watersysteem
sneller bereikt worden.
De kans op een overstroming is klein, maar de impact indien het plaatsvindt groot.
Als de waterkeringen of kunstwerken in de waterkering zoals sluizen, stuwen en
inlaten falen of dijken doorbreken, wordt het openbare leven ontwricht. Grote delen
van de stad kunnen in dat geval onder water komen te staan Diepe polders, zoals de
Watergraafsmeer, zijn het meest kwetsbaar voor overstromingen. Een overstroming
veroorzaakt grote economische schade en maatschappelijke ontwrichting.
Het overstromingsrisico kan worden gedefinieerd als de kans van het optreden van
een overstroming x het gevolg hiervan. Waterveiligheid is in Nederland gebaseerd
op het concept van meerlaagsveiligheid. Hierbij wordt zowel ingezet op het
verkleinen van de kans (door versterking van waterkeringen en rivierverruiming),
als gevolgebeperking (robuuste ruimtelijke inrichting en een adequate
rampenbeheersing). Deze studie richt zich op kansen voor gevolgbeperking bij
overstromingen. Daarnaast wordt binnen deze studie op de regionale schaal op de
krapte in het hoofd water-afvoersysteem en de consequenties van zeespiegelstijging
op de lange termijn

Thematische studie waterveiligheid
Vanuit de gemeente Amsterdam en Waternet lopen er in het kader van
het programma Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en het programma
klimaatadaptatie momenteel een aantal activiteiten om te kijken hoe waterveiligheid
goed meegenomen kan worden in de ruimtelijke inrichting en gebiedsontwikkelingen.
Eén daarvan is de thematische studie waterveiligheid. Doel van deze studie is het
ontwikkelen en implementeren van kennis over welke maatregelen inzetbaar zijn om
de gevolgen van overstromingen te beperken. Op basis van inzicht in concrete risico’s
en/of aandachtsgebieden in Amsterdam worden kansen voor gevolgbeperking in
beeld gebracht. Deze studie richt zich op kansen voor gevolgbeperking bij nieuwbouw
ontwikkelingen in Amsterdam. Er loopt een separate studie die zich richt op kansen
voor gevolgbeperking in de bestaande stad.
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Potentiële kansen voor gevolgbeperking bij stedelijke ontwikkeling in gebieden met een overstromingsrisico (legenda zie p. 56. Er kunnen ook hierbuiten
kansen zijn voor shelters voor naastgelegen gebieden met slechte verticale evacuatieopties (weinig droge verdiepingen) (kaart: Defacto stedenbouw, bron
data: LIWO.)
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Samenvatting aanbevelingen

Tijdens deze studie is naar voren gekomen dat kansen voor
meerlaagsveiligheid onbenut blijven doordat er bij ruimtelijke
ontwikkelingen weinig aandacht is voor overstromingsrisico.
Meer bewustzijn van het overstromingsrisico en richtlijnen
voor gevolgbeperking kunnen ervoor zorgen dat kansen voor
meerlaagsveiligheid beter worden benut. Daarnaast is het
belangrijk nu al rekening te houden met mogelijke lange
termijn watersysteem-maatregelen voor klimaatverandering en
(mogelijk versnelde) zeespiegelstijging. Door in te zetten op een
robuuster en veerkrachtiger watersysteem en het openhouden
van adaptatiepaden, blijven voor de toekomst meerdere
oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging mogelijk.

Openhouden adaptatiepaden klimaatverandering en zeespiegelstijging
Tijdens de werksessies kwam naar voren dat het huidige systeem op lange termijn
in relatie tot klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en versnelde
zeespiegelstijging niet houdbaar is en zal moeten worden uitgebreid. Het is nog
onzeker wat de mate van zeespiegelstijging zal zijn en op welke oplossingsrichting zal
worden ingezet. Korte termijn ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de adaptatiepaden
richting toekomstige oplossingsrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging
blokkeren. Om adaptatiepaden open te houden en een robuuster en veerkrachtiger
systeem te creëren kan bij ruimtelijke ontwikkelingen worden ingezet op:

––Rekening houden met een mogelijke toekomstige peilopzet op het Noordzeekanaal
en Markermeer bij ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of
herontwikkeling).

––Inzetten op een robuuster watersysteem en het reserveren van ruimte

voor waterberging op verschillende schaalniveaus van lokale en stedelijke
(ontwikkelrichtlijnen) tot regionale piekwaterbergingen.

––Aandacht voor benutten kansen meerlaagsveiligheid: benutten overmaat

bestaande regionale keringen, benutten kansen voor gevolgbeperking (schade,
slachtoffers en vitale en kwetsbare functies) en noodplannen.

––Meer integrale afwegingen voor water-landgebruik bij ruimtelijk-economische
ontwikkelingen en inzet op slim watergebruik.
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Benutten kansen voor gevolgbeperking
Het inzetten op gevolgbeperking kan niet alleen bijdragen aan het openhouden van
toekomstige adaptatiepaden, maar ook aan het vergroten van de robuustheid en
veerkracht van het gebied in geval van een overstroming. Het overstromingsrisico
wordt bepaald door de kans x het gevolg van een overstroming. In Nederland
wordt vooral ingezet op het kosteneffectief reduceren van de kans. Hiermee zijn
de kansen op een overstroming laag, maar kunnen de gevolgen van een eventuele
overstroming desondanks groot zijn. Door deze lage kansen is er weinig aandacht
voor de mogelijke gevolgen en maatregelen voor gevolgbeperking. Daarmee worden
kansen om aanvullend op de kosteneffectief in te zetten op meerlaagsveiligheid bij
gebiedsontwikkelingen gemist.

––Door meer bewustzijn van de overstromingsrisico's en meer aandacht voor

gevolgbeperking bij ruimtelijke ontwikkelingen kunnen kansen voor het inzetten
van gevolgbeperking beter worden benut.

––Het inzetten van richtlijnen zoals het concept-basisveiligheidsniveau (2021)

voor nieuwbouw van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) helpt om voor
gebiedsontwikkelaars helderheid te scheppen over waar wel of niet kan of moet
worden ingezet op gevolgbeperking.

––Het organiseren van een risicodialoog is essentieel voor de afweging tussen de

mate van gevolgbeperking (en reductie van het overstromingsrisico) in relatie tot
de inpasbaarheid (en kosten) van maatregelen in de ruimtelijke ontwikkelingen.

––De huidige data- en kaartensets voor overstromingsdiepten en kansen (zoals

beschikbaar op LIWO) geven een goed overzicht van de overstromingsrisico's op
stadsschaal, maar zijn nog niet altijd goed afgestemd op het gebruik bij lokale
gebiedsontwikkelingen, deze moeten verder worden doorontwikkeld.

Voor Amsterdam zien we vervolgens de volgende kansen voor het inzetten op
gevolgbeperking:

––Voor een overstromingsdiepte tot 20cm is er een koppeling met rainproof-

maatregelen (om wateroverlast tegen te gaan) mogelijk. De maatregelen om
tot een overstromingsdiepte van 20 cm waterbestendig te bouwen vragen vaak
een beperkte investering en zijn goed ruimtelijk inpasbaar. In het conceptbasisveiligheidsniveau MRA (2021) is dan ook ingezet op het nemen van
maatregelen die schade bij deze overstromingsdiepte voorkomen.

––Een "micro-hoogtestrategie" waarbij slim wordt omgegaan met het creëren en

positioneren van verhogingen (of verhoogde randen) in bebouwing of de openbare
ruimte kunnen in gebieden met een overstromingsdiepte tot ca 50-100 cm goed
worden ingezet om schade te voorkomen of beperken. Dit is wel een maatregel
die bij gebiedsontwikkelingen alleen vooraf getroffen kan worden; bij eventuele
herontwikkeling van individuele gebouwen is de hoogte lastig aan te passen,
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––Veel maatregelen voor het beperken van schade of slachtoffers zoals het plaatsen
van noodstroomvoorzieningen op een droge verdieping zijn zonder substantiële
extra kosten in te zetten, mits vroegtijdig meegenomen.

––Vitale en kwetsbare functies verdienen extra aandacht, zonering kan daarbij een

goed middel zijn om vitale of kwetsbare functies niet in gebieden te plaatsen die
een substantieel overstromingsrisico kennen. Het plaatsen van voorzieningen voor
kwetsbare groepen op een droge verdieping kan botsen met de wens van goede
toegankelijkheid op de begane grond die juist voor deze groep (met ouderen en
jonge kinderen) vaak veel voordelen heeft. Het zorgen dat de kwetsbare functie
niet in een diep overstroombaar gebied wordt geplaatst of dat er een goede
vluchtroute is naar een droge verdieping kan al veel verschil maken.

––Voor vitale functies zoals het elektriciteitsnetwerk moet worden bekeken wat de

voordelen van de verhoogde/ aangepaste aanleg van verschillende onderdelen van
het netwerk in overstroombare gebieden zou kunnen opleveren, zodat hier een
strategie voor kan worden ontwikkeld voor ontwikkellocaties en op stadsschaal.

––Het beter verkennen van de bestaande woningvoorraad (in plaats van de

beschikbare indicaties op kaart) met een al dan niet droge verdieping kan een
belangrijke stap zijn richting het beter in beeld brengen van de zelfredzaamheid
binnen de stad. In relatie hiermee is het verkennen van mogelijkheden voor het
ontwikkelen van gebouwen die als shelter kunnen dienen voor de omgeving een
interessante kans .

––Er zijn gebieden waar ontwikkelen risicovol zijn (zie concept

basisveiligheidsniveau MRA) voor deze gebieden is een goede afweging over het
wel of niet ontwikkelen en de wijze waarop essentieel.

––Een goede impactanalyse, noodplan en evacuatiestrategie op de schaal van de

stad (de veiligheidsregio is hiervoor aan zet) kan extra kansen en richtlijnen
voor meerlaagsveiligheid in beeld brengen. Bijvoorbeeld het verhoogd aanleggen
van bepaalde routes, benutten en geschikt maken van verhoogd gelegen
plekken als shelters (bijvoorbeeld metrostations) of het inzetten op goede
informatievoorziening.
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Drijvende flood proof woningen Stijgereiland, 16
IJburg (foto Defacto stedenbouw)

DEEL A

Risico
overstromingen
Amsterdam
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Hoogtekaart Amsterdam (data: AHN). In deze kaart is goed te zien dat het centrum van Amsterdam, de Haventerreinen en IJburg bij aanleg zijn
opgehoogd. Daardoor is de maximale overstromingsdiepte
in deze gebieden (zie ook figuur A.11) een stuk lager dan in sommige andere gebieden.
18


1 – Overstromingsrisico

Overstromingen treden op als een primaire of regionale waterkering
faalt en water vanuit de zee, meren, kanalen of boezems een gebied
in stroomt. Het overstromingsrisico is de kans x gevolg van een
overstroming. Dat betekent dat het overstromingsrisico zowel
kan worden geadresseerd door de kans op een overstroming te
verkleinen, als door de gevolgen te beperken.
Amsterdam is goed beschermd tegen overstromingen en kent een kleine
overstromingskans, wel zijn de gevolgen (schade en slachtoffers) van een
overstroming in dit dichtbebouwde gebied groot.

Fig. A.1.1 Waterkeringen (met een normering zoals vastgesteld in de waterwet) en maximale overstromingsdiepte 2050, de witte gebieden op het land
zijn hoog gelegen en overstromen niet. (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO).
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1.1 – Kans op overstromingen
Amsterdam is van oudsher omringd door water, en is onderdeel van een uitgebreid
water- en dijkensysteem wat in de tijd steeds verder is uitgebreid.

Waterkeringen Amsterdam
Amsterdam wordt beschermd door een water en dijkensysteem, van primaire
en regionale keringen. Het Noordzeekanaal is middels een zeesluis bij IJmuiden
afgesloten van zee. De dijken rondom het Noordzeekanaal waren tot nu toe altijd
primaire keringen, na versterkingen van de Lekdijken worden deze afgewaardeerd tot
regionale keringen. Deze regionale kering loopt door de dicht bebouwde binnenstad
van Amsterdam waar een serie van 14 (deels monumentale) sluizen onderdeel
uitmaken van de waterkering. Bij (dreigende) calamiteiten moeten deze sluizen
allemaal, soms met de hand, worden gesloten.

Fig. A.1.2 Waterkeringen rondom Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO en Waternet).
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Overstromingsscenario's Amsterdam
Amsterdam is omringd door water, een overstroming kan dan ook van verschillende
kanten komen: de grootste overstromingsrisico's komen door een dijkdoorbraak
vanaf zee bij IJmuiden, vanaf het Markermeer of vanaf de rivier de Lek. Deze
overstromingen hebben ieder hun eigen overstromingskenmerken; zo kan het
faalmechanisme, de overstromingsdiepte, de aankomsttijd, stijgsnelheid en
stroomsnelheid van het water en de duur van de overstroming, afhankelijk van waar
en hoe een kering faalt, sterk verschillen.

Fig. A.1.3 Overstromingsdiepten voor de breslocaties: IJmuiden, Durgerdammerdijk en de Lekdijk bij verschillende terugkeertijden (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: LIWO) Bij een overstromingskans van één op 1.000 per jaar, is er ieder jaar 0,1% kans op een overstroming. Dit betekent
overigens niet dat er daadwerkelijk één keer in de 1.000 jaar een overstroming plaatsvindt
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Overstroming vanuit het Markermeer
Bij storm op het Markermeer kan de water- en golfhoogte oplopen en kan de dijk
rondom het Markermeer doorbreken. In de kaarten hieronder staat het gemodelleerde
overstromingsverloop bij bijvoorbeeld een bres in de Durgerdammerdijk. We zien dat
de aankomsttijd van het water na het falen van de kering voor een deel van het gebied
achter de bres, wat vooral middendiep overstroomt, snel is. De rest van het gebied
overstroomt langzamer, maar deels ook dieper.

Fig. A.1.4 Overstromingsdiepte en aankomsttijd 1:10.000 dijkdoorbraak Markermeer (bres:
Durgerdammerdijk) (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Overstroming vanuit IJmuiden
De sluis bij IJmuiden kan zowel falen doordat er tijdens een storm water over de
sluis heen komt, alswel door een bres waarbij de kering echt bezwijkt. De kans op het
laatste faalmechanisme is kleiner, maar heeft ook de grootste gevolgen. Hieronder
zien we dat bij een dergelijke bres het gebied langs het Noordzeekanaal snel en
op enkele plekken diep kan onderlopen. Om de binnenstad te beschermen is het
essentieel dat de (historische) sluisjes van het IJfront tijdig gesloten worden.

Fig. A.1.5 Overstromingsdiepte en aankomsttijd 1:10.000 bres kering IJmuiden (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: LIWO)
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Overstroming
vanuit de rivier de Lek

Ondanks dat de Lek op een flinke afstand ligt kan het water van de Lek bij een
dijkdoorbraak Amsterdam bereiken. Het water doet er dan langer dan 8 uur over om
Amsterdam te bereiken (zoals ook bij de bres modellering hieronder te zien), maar
kan wel diepe overstromingen veroorzaken. Breekt een regionale kering door langs
het Amsterdam-Rijnkanaal dan komt het water uit dezelfde richting, maar kan het
Amsterdam een sneller bereiken (maar minder snel dan bij het falen van de zeesluis).

Fig. A.1.6 Overstromingsdiepte en aankomsttijd 1:10.000 dijkdoorbraak Lekdijk (bres: Kasteel
Amerongen) (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Overstromingskansen
In de onderstaande kaarten zien we de maximale overstromingsdiepte bij
verschillende terugkeertijden (kansen van optreden). Deze maximale mogelijke
overstromingsdiepten die zijn weergegeven betreffen de optelling van
modelresultaten van verschillende bressen in verschillende dijksystemen die niet
allemaal gelijktijdig zullen plaatsvinden. In de kaarten zijn zowel de mogelijke
gevolgen van doorbraken van de primaire als regionale keringen meegenomen. We
zien dat er enkele gebieden zijn die met een middelgrote kans al kunnen overstromen.
We zien dat ondanks dat de kans extreem klein is het overgrote deel van Amsterdam
zou kunnen overstromen.

Fig. A.1.7 Verschillende overstromingskansen voor Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: maximale overstromingsdiepte LIWO).
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Overstromingsdiepte en maaiveldhoogte
Er is een sterk verband tussen de hoogteligging van een gebied en de mogelijke
overstromingsdiepte. In figuur A.1.7 zien we dat het centrum van Amsterdam net
als Haventerreinen slechts bij een extreem kleine kans overstromen en de nieuw
aangelegde wijken Zeeburgereiland en IJburg zelfs bij deze extreem kleine kansen
niet overstromen.
Dit komt doordat deze gebieden verhoogd zijn aangelegd. Amsterdam heeft daarmee
qua overstromingsrisico nog steeds profijt van de eeuwenoude verhoogde aanleg
van het historische centrum en van het (voormalige) uitgiftepeilenbeleid langs het
Noordzeekanaal en IJmeer.
Als we naar de kaart van de gehele MRA kijken zien we dat in deze regio vooral de
diepe polders en droogmakerijen (zeer) diep kunnen overstromen.

Fig. A.1.8 Hoogtekaart MRA (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: AHN)
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1.2 – Gevolgen van overstromingen
Wat het overstromingsrisico is wordt ook bepaald door de gevolgen die een
overstroming heeft. De gevolgen hangen niet alleen af van het type overstroming
(hoe snel, diep, krachtig of langdurig is de overstroming, betreft het zoet of zout water)
maar ook van de inrichting en het gebruik van een gebied (is er veel bebouwing,
wonen er al dan niet kwetsbare mensen, zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig).

Overstroombare bebouwing
De overstromingsdieptekaarten laten het gebied zien wat overstroomt, de kaart
hieronder laat zien waar er in deze gebieden bebouwing te vinden is. We zien
dat vooral in Noord (Buikslotermeer, Elzenhagen en Tuindorp Oostzaan), Oost
(Middenmeer, Frankendael en Betondorp) en Nieuw-West (Lutkemeer, De punt en
Sloten) bebouwing ligt die zeer diep kan overstromen. Ook in Zuidoost (Bijlmer en
Amstel III) staat veel bebouwing die diep kan overstromen. In sommige gebieden
die (deels) diep kunnen overstromen is juist weinig bebouwing te vinden, zoals de
Lutkemeer, Waterland en Driemond.

Fig. A.1.9 Bebouwing die kan overstromen (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Als we naar de kans kijken van het overstromen van bebouwing, zien we dat een deel
van de bebouwing die diep kan overstromen, bijvoorbeeld rond Sloten al diep kan
overstromen bij een middelgrote kans (eens in 100 jaar). Bij een kleine kans komen
daar de Bijlmer, Oost (Middenmeer, Frankendael en Betondorp) en Tuindorp Oostzaan
bij. Overtromingen met zout water richtten meer schade aan dan met zoet water.
Voor overstromingsdiepte wordt in de nationale risicokaart globaal de volgende
gevolgen voor de verschillende diepteklassen gehanteerd:
0-20 cm: Mensen kunnen lopend wegkomen, geringe schade
20-50 cm: Auto’s kunnen nog rijden, toenemende schade
50-80 cm: Militaire voertuigen rijden nog, toenemende en maximale schade
80-200 cm: Mensen kunnen veilig op 1e verdieping verblijven, maximale schade
> 200 cm: Niet veilig voor mensen, maximale schade

––
––
––
––
––

Fig. A.1.10 Overstroombare bebouwing verschillende terugkeertijden (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Slachtoffers
De hoeveelheid bebouwing die overstroomt heeft uiteraard ook invloed op de
hoeveelheid potentiële slachtoffers. Als een overstroming onverwacht plaatsvindt is
er minder (en vaak onvoldoende) tijd om mensen vooraf uit een gebied te evacueren.
Of het mensen nog lukt het gebied uit te vluchtten of zichzelf in veiligheid te brengen
hangt dan onder andere af van de aankomsttijd van het water; is deze langer dan
neemt de kans dat mensen voldoende tijd hebben zichzelf te redden toe.

Fig. A.1.11 Evacuatiefractie - verwachtingswaarde per gebied van het percentage inwoners dat
voor een (dijk)doorbraak het gebied kan verlaten (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)..

Kwetsbare bevolkingsgroepen
Het vermogen van mensen zichzelf te redden in geval van een overstroming wordt
zelfredzaamheid genoemd. Een deel van de bevolking zoals ouderen, zieken en
kinderen zijn minder zelfredzaam en behoren daarmee in relatie tot overstromingen
tot een kwetsbare groep. Er zijn gebouwfuncties aan te wijzen die extra kwetsbaar zijn
doordat zich hier kwetsbare groepen bevinden of doordat ze lastig te evacueren zijn:
denk daarbij aan gevangenissen, verzorgings- en verpleeghuizen, ziekenhuizen en
psychiatrische instellingen en kinderdagverblijven of basisscholen.
Droge verdiepingen bij de maximale overstromingsdiepte
De mogelijkheid om jezelf in veiligheid te brengen op een droge verdieping is
belangrijk voor de zelfredzaamheid. In Figuur A.1.12 zien we een indicatie van het
percentage panden met een droge verdieping per wijk. Dat er een droge verdieping is
betekent overigens niet dat deze ook voor alle bewoners van het pand toegankelijk
is: het kan zijn dan een pand opgesplitst is in meerdere woningen. We dat vooral in
Tuindorp Oostzaan, in Oost (Betondorp, De Omval en Frankendael), en West (Sloterdijk
en Eendracht) concentraties van woningen zonder droge verdieping zijn.
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Fig. A.1.12 Gebouwen met een droge verdieping in geval van het optreden van de maximale
waterstanden (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)

Vitale functies
Naast kwetsbare groepen en functies zijn ook de vitale functies een belangrijk
aandachtspunt bij gevolgbeperking. De vitale functies zijn functies die bij uitval de
kans op overleven beperken of de reddingswerkzaamheden bemoeilijken. Een functie
kan ook vitaal zijn omdat bij uitval een keteneffect optreedt waardoor belangrijke
voorzieningen voor een groter gebied uitvallen. Het betreft bijvoorbeeld voorzieningen
zoals ziekenhuizen, het energienetwerk, drinkwater en rioolvoorzieningen, ICTnetwerken of belangrijke toegangswegen voor hulpverlening.
In figuur A.1.14 zien we verschillende overstroombare vitale functies zoals
ziekenhuizen, schakels in het energienetwerk, bedrijven met gevaarlijke stoffen en
hoofdwegen die meer dan 50 cm kunnen overstromen.

Overstromingsduur
Hoe lang het water blijft staan kan ook invloed hebben op de hoeveelheid schade en
slachtoffers. Een deel van het gebied zal na een overstroming redelijk snel weer droog
te krijgen zijn; dit betreft de gebieden met een hoge ligging ten opzichte van het peil
van het hoofdwatersysteem. Bij gebieden waar gepompt moet worden zal dit langer
duren en zeker bij de diepgelegen gebieden kan dit lang duren.
Hoelang het water blijft (figuur A.1.13) staan heeft veel invloed op de hersteltijd
bepaalde economische sectoren zoals logistiek en transport en productielocaties.
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Fig. A.1.13 Duur overstroming in verschillende gebieden binnen Amsterdam (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: LIWO)
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Fig. A.1.14 Wegen en vitale functies die >50 cm kunnen overstromen (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: MUST quickscan, risicokaart.nl, Webkaart
Hoogspanningsnet, gsmmasten.nl)
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Storm op zee bij IJmuiden, Fotocollectie Anefo34Harry
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Drijvende woningen IJburg (foto: Defacto Stedenbouw)
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2 – Klimaatverandering:
scenario's voor zeespiegelstijging
en meer extreme regenval
Het bestaande water en dijken systeem is eeuwenlang uitgebreid en doorontwikkeld.
Ook nu blijft het nodig het systeem steeds te evalueren en actualiseren: door
veranderingen in het klimaat (zeespiegelstijging, neerslag droogte) en daarmee
samenhangende processen zoals verzilting en bodemdaling, maar ook door
veranderingen in landgebruik en geaccepteerd risico, kan het nodig zijn het water- en
dijkensysteem of het landgebruik aan te passen. Dit kan niet op het niveau van de
gemeente maar vraagt strategievorming op het water-systeemniveau van Centraal
Holland. Om tijdig te kunnen anticiperen wordt vanuit waterveiligheid op basis van
scenario's vooruitgekeken naar de zeer lange termijn van 2100 en soms zelfs verder.

Fig. B.2.1 Maximale waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 140 mm in 2 uur (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: Nationale Klimaateffectatlas)
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Lange termijn scenario's voor (versnelde) zeespiegelstijging
Een van de belangrijke klimaatscenario's voor Nederland is de zeespiegelstijging.
De zeespiegel zal naar verwachting de komende decennia verder stijgen. De huidige
Deltascenario’s gaan uit van een zeespiegelstijging tussen 0,35 en 1 meter in 2100.
Enkele recente onderzoeken laten zien dat de zeespiegel vooral na 2050 mogelijk
sneller en sterker kan stijgen: projecties van het KNMI laten een potentieel snellere
zeespiegelstijging zien, met een bandbreedte voor zeespiegelstijging in 2100 tot 2
meter bij 2°C klimaatverandering en 3 meter bij 4°C klimaatverandering.

Fig. B.2.2 Diagram zeespiegelstijging en regenval. (afbeelding: Defacto stedenbouw, bron data:
Haasnoot et al. 2020, Deltares, klimaateffectatlas)

In het kader van het landelijke Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het
Deltaprogramma wordt de mogelijke impact van zeespiegelstijging op het
bestaande water- en dijken systeem (spoor II kennisprogramma) verkend en
worden oplossingsrichtingen voor de verre toekomst in beeld worden gebracht
(spoor IV kennisprogramma). Dit hoofdstuk bouwt voort op bevindingen vanuit
dit kennisprogramma, aangevuld in gebiedsspecifieke werksessies georganiseerd
vanuit deze thematische studie waterveiligheid voor de regio Amsterdam (gemeente
Amsterdam en Waternet) en Centraal Holland (staf Deltacommissaris en Waternet) en
de studie 'resilence by design MRA'.
Tijdens deze werksessies zijn samen met experts de impact van zeespiegelstijging
op het water en dijken-systeem en oplossingsrichtingen voor de verre toekomst in
beeld gebracht. Ook zijn de relaties tussen (oplossingsrichtingen voor) versnelde
zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische ontwikkelopgaven
samen met gebiedspartijen verkend.
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Mogelijke impact zeespiegelstijging op water- en dijkensysteem regio Amsterdam
Zeespiegelstijging kan impact hebben op meerdere aspecten van het huidige
watersysteem en landgebruik. Hieronder enkele belangrijke aspecten benoemd.
Overstromingsrisico
De waterkering richting zee moeten worden versterkt om de huidige
veiligheidsnormen te kunnen handhaven, gebeurt dit niet dan zal door het stijgende
waterpeil op zee ook het overstromingsrisico van de dijkringen toenemen. Langs de
kust zal meer zandsuppletie nodig zijn om de huidige kustlijn te kunnen handhaven.

Fig. B.2.3 Mogelijke impact van klimaatverandering (zeespiegelstijging en verandering neerslagpatroon) op het watersysteem (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: Watersysteemanalyse ARK/NZK-gebied HKV; Deltares,)
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Zoetwaterbeschikbaarheid
Door de extra waterdruk vanuit zee zal meer zoute kwel naar boven komen in de
gebieden achter de duinrand. Dit zorgt ervoor dat bij het huidige landgebruik de
vraag naar zoet water voor doorspoelen van landbouwgebieden verder zal toenemen.
Eventueel kan hierin worden voorzien door meer water te bufferen en/of meer water
op te zetten in het IJsselmeer. Door de toenemende verzilting (vanuit de bodem en
via de sluis bij IJmuiden) komen op termijn drinkwaterbronnen en innamepunten
onder druk te staan en zal de vraag naar zoetwater in droge periodes toenemen. Het
tegengaan van de steeds verder toenemende bodemdaling (met een deels klimaat
gerelateerde component) zal net als de verzilting leiden tot een verdere toename van
de zoetwatervraag.
Waterafvoer
De kans op hoge waterstanden op zee neemt door zeespiegelstijging toe, waarmee
het afwateren op zee vanuit het Noordzeekanaal en IJsselmeer meer pompcapaciteit
zal vragen. Een hogere zeespiegel betekent voor het gemaal bij IJmuiden een hogere
opvoerhoogte en dus minder debiet bij dezelfde pompcapaciteit. In de toekomst zal
de spuimogelijkheid verder afnemen en is extra pompcapaciteit nodig en/of zal
meer water moeten worden geborgen. Door de (in relatie tot klimaatverandering)
verwachte toename van de intensiteit en frequentie van piekbuien, zal de druk op het
waterafvoersysteem van het ARK en NZK en de afhankleijkheid van pompen verder
toenemen. De verdergaande stedelijke ontwikkeling zal dit (tenzij er op een andere
manier zal worden gebouwd, met meer ruimte voor waterberging) versterken.
Adaptatievermogen
De potentieel exponentiële versnelling van zeespiegelstijging en de daarmee
samenhangende steeds kortere levensduur van maatregelen, resulteert in
minder tijd voor aanpassingen. Adaptatie gerelateerd aan een bepaalde mate van
zeespiegelstijging moet bij versnelde zeespiegelstijging steeds sneller plaats vinden
of bestand zijn tegen een grotere mate van zeespiegelstijging.

2.1 – Lange termijn oplossingsrichtingen
voor versnelde zeespiegelstijging
Deltares heeft in het rapport " Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde
zeespiegelstijging" vier mogelijke oplossingsrichtingen beschreven en geanalyseerd
voor een hoge zeespiegelstijging. Deze oplossingsrichtingen zijn nadrukkelijk geen
concrete voorstellen, maar conceptuele denkrichtingen die de vier hoekpunten
van het speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen voor het adresseren van
de gevolgen van zeespiegelstijging beschrijven. Een uiteindelijke daadwerkelijke
strategie kan (en zal waarschijnlijk) regionale differentiatie kennen en een hybride
combinatie zijn van elementen uit deze hoekpunten.
Deze hoekpunten zijn:
2 Beschermen gesloten
3 Beschermen open
4 Zeewaarts
5 Meebewegen
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Fig. B.2.4 Schetsen van de vier oplossingsrichtingen zoals getoond in het Deltaresrapport van 2019
(door: Carof-Beeldleveranciers)

Op basis van de eerste producten uit het kennisprogramma zeespiegelstijging
en de werksessies is een eerste verhaallijn opgebouwd welke beschrijft hoe de
conceptuele hoekpunten (beschermen gesloten, beschermen open, zeewaarts en
meebewegen) er voor dit gebied uit kunnen zien. De kennis rondom dit thema is nog
sterk in ontwikkeling, deze verhaallijnen zijn dan ook niet bedoeld om een concreet
toekomstperspectief te ontwikkelen, maar om te kunnen reflecteren en anticiperen op
de mogelijke impact en randvoorwaarden van deze oplossingsrichtingen. Deze eerste
globale denklijnen en experts judgement zullen de komende jaren verder worden
geconcretiseerd en verkend door het kennisprogramma zeespiegelstijging.

Beschermen gesloten
Grondhouding: De basiskustlijn blijft op haar plek en de waterbeschikbaarheid wordt
via regelwerken sterk gecontroleerd. Het watersysteem is volgend en faciliteert
het bestaande en gewenste grondgebruik (met een nadruk op verstedelijking en
landbouw) en de daarbij behorende veiligheidsnormen en waterbehoefte. Dit leidt tot
het op termijn afsluiten van de nu nog open rivieren van de Rijnmond Drechtsteden
en Zuidwestelijke Delta.

Regionale verhaallijn
De oplossingsrichting 'beschermen gesloten' is voor dit gebied een voortzetting
van de huidige strategie, aangezien de kust door de zeesluis bij IJmuiden reeds is
afgesloten. Een belangrijke vraag hierbij is of het afsluiten van de rivieren in de
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Rijnmond-Drechtsteden of de Zuidwestelijke Delta impact hebben op de nationale
waterafvoerverdeling en of dit kan resulteren in grotere afvoerdebieten voor het
Noordzeekanaal en IJmuiden. Met een stijgende zeespiegel zal de zeewering
moeten meegroeien en eventueel extra versterkt moeten worden om de bestaande
normeringen te kunnen handhaven. Door de hogere waterstanden op zee neemt ook
de erosie langs de kust toe waardoor de suppletiebehoefte nog extra toeneemt. De
druk op het gemaal complex bij IJmuiden neemt toe: er moet meer water vanuit het
gebied afgevoerd worden. Dit zal steeds vaker middels pompen plaatsvinden, omdat
door hogere de zeewaterstanden spuien onder vrije verval niet meer mogelijk is. Dit
maakt het afwateringssysteem kwetsbaarder voor calamiteiten.
Door de zeespiegelstijging neemt de zoutindringing bij het schutten voor de
scheepvaart bij IJmuiden toe en zal (zonder aanvullende maatregelen) zout verder
het Noordzeekanaal in komen. Hier kunnen voor de lange termijn zowel technische
maatregelen tegen zoutindringing worden verkend, als mogelijkheden voor logistieke
reorganisatie van de haven zodat er minder schutbewegingen plaatsvinden.

Fig. B.2.5 Oplossingsrichting 'Beschermen gesloten' voor de regio Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw)
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Op termijn neemt de zoute kwel toe, en daarmee de watervraag voor het doorspoelen
van polders. Door de kweldruk, verzilting (toename doorspoeling) en toename van
piekbuien neemt de druk op pompen in poldergebieden toe en zal de capaciteit van
watergangen in polders (bij huidig landgebruik) uitgebreid moeten worden.
Het Noordzeekanaal zal door de toenemende waterafvoer vaker haar maximale
peil bereiken waardoor er een maalstop optreedt (de kans hierop is momenteel 1
x in de 72 jaar, en met inzetten op slim watermanagement 1 x in de 100 jaar, met
versnelde zeespiegelstijging kan deze rond 2100 oplopen tot 1 x per jaar). Het huidige
waterafvoersysteem heeft zijn capaciteit nu al bereikt. Binnen de grondhouding
van deze oplossingsrichting zal dit worden geadresseerd met het uitbreiden van de
pompcapaciteit. Het is ook mogelijk het systeem robuuster te maken met de inzet van
maatregelen uit de oplossingsrichting meebewegen, zoals het lokaal vasthouden van
regenwater of het aanleggen van grote piekwaterbergingsgebieden.
Voor het doorspoelen van polders stijgt net als in de rest van Nederland de
zoetwatervraag. De huidige aanvoer vanuit de rivieren en het IJsselmeer zal zeker
in droge perioden onvoldoende zijn voor de watervraag die bij voortzetting van het
huidige landgebruik ontstaat. Tegelijkertijd dringt zout via het Noordzeekanaal steeds
verder door en wordt steeds vaker de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal bereikt,
waar zich ook een innamepunt voor drinkwaterproductie bevindt.
Om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer te kunnen vergroten is een peilopzet en
bijbehorende dijkversterking nodig. Daarnaast is een robuustere aan- en afvoerroute
van water van en naar het IJsselmeer nodig (met extra pompen doordat ook het
IJsselmeerpeil hoger wordt). Door de stijgende zeespiegel komt op lange termijn ook
de drinkwatervoorziening vanuit de duinen onder druk te staan.

Oplossingsrichting Beschermen open
Grondhouding: We bouwen voort op het huidige water- en dijkensysteem, maar
bij de keuze tussen het sluiten of openhouden van de hoofdwaterwegen in het
Rijnmondgebied en de Zuid Westelijke Delta blijven bepaalde rivieren en zee-armen
open. Dit betekent dat we slimmer zullen moeten omgaan met het benutten van
het beschikbare zoetwater en ons landgebruik zullen moeten aanpassen aan de
beschikbaarheid van (eventueel extra te bergen) zoetwater.
Regionale verhaallijn
Met een stijgende zeespiegel zal ook bij deze oplossingsrichting de zeewering
moeten meegroeien en eventueel extra versterkt moeten worden om de bestaande
normeringen te kunnen handhaven. Het Noordzeekanaal is al afgesloten. Tijdens de
sessie is een verhaallijn voor deze oplossingsrichting opgebouwd waarbij de sluis
bij IJmuiden blijft bestaan, maar (in tegenstelling tot de gesloten oplossingsrichting)
niet verder wordt uitgebreid. Er wordt in deze verhaallijn geen extra pompcapaciteit
ingezet voor het afvoeren van water en er zijn andere of aanvullende maatregelen
nodig zijn voor het bergen of afvoeren van water. Daarbij is het essentieel na te
denken over rampsituaties (Wat als de pompen uitvallen?). Een mogelijkheid is het
verhogen van het calamiteitenpeil op het Markermeer en Noordzeekanaal zodat via
deze weg meer water afgevoerd kan worden.

43



Fig. B.2.6 Oplossingsrichting 'Beschermen open' in de regio Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw)

Tegelijkertijd zal er zo veel mogelijk moeten worden ingezet op lokale berging en het
vasthouden van water. Een mogelijkheid is om de beschikbare ruimte en capaciteit
van het ARK ne Markermeer zowel in hoogte als breedte uit te breiden om meer
water op de kunnen vangen. Het gebied rondom het Noordzeekanaal, dat tussen
de voormalige primaire keringen ligt kan dan als buffergebied fungeren als er niet
voldoende pompcapaciteit bij IJmuiden beschikbaar is (bijvoorbeeld door het falen
van een pomp ) zodat een maalstop vanuit de polders voorkomen kan worden.
Dit betekent dat de keringen rondom het Noordzeekanaal waar nodig moeten
worden versterkt waaronder ook de historische sluizen in Amsterdam, die onderdeel
uitmaken van het UNESCO werelderfgoed. Daarbij is het essentieel dat de recent
afgewaardeerde regionale keringen, die nog wel de dimensie van de eerdere primaire
kering heeft intact blijft en de ontstane overruimte niet wordt opgesoupeerd. De extra
waterbergingscapaciteit op het Markermeer kan ook de zoetwaterbeschikbaarheid
vergroten, voor deze peilopzet is ook extra dijkversterking nodig. Door toenemende
verzilting kan de waterbehoefte van de bestaande functies zodanig toenemen dat het
landgebruik aangepast moet worden op de waterbeschikbaarheid (en geschiktheid
van de bodem).
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Voor het beperken van gevolgen bij overstromingen kan worden verkend hoe de
bestaande compartimenteringen kunnen worden verkleind en hoe cascade effecten
kunnen worden voorkomen door regionale keringen te versterken. Zij kunnen
vooral ook worden ingezet om te voorkomen dat diepe polders onderlopen. Voor de
diepe polders waarbij het versterken van regionale keringen lastig inpasbaar is door
bebouwing moeten op lokale schaal aanvullende maatregelen getroffen worden.
Meer ruimte voor water rond het kanaal kan mogelijk meer tijd opleveren om de
waterstanden in het IJsselmeer te laten dalen en vervolgens daarop af te wateren. Ook
voor deze oplossingsrichting geld de toename van verzilting door schutbewegingen van
de scheepvaart en de toenemende druk op de drinkwatervoorzieningen in de duinen.

Oplossingsrichting Zeewaarts
Grondhouding: Nederland kent een sterke waterbouwkundige traditie en
reputatie waarbij de 'maakbaarheid' en het creëren van condities ten behoeve van
verstedelijking in de Delta centraal staan.

Fig. B.2.7 Oplossingsrichting 'Zeewaarts' in de regio Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw)
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Regionale verhaallijn
Bij deze oplossingsrichting vormen opgespoten eilanden voor de kust de nieuwe
primaire zeewering (wat zeer veel zand vraagt). Door in het ontstaande tussenmeer
een tussenpeil te creëren zal de invloed van de zeespiegelstijging bij IJmuiden minder
extreem zijn en hoeft water wat wordt uitgepompt minder hoog gepompt te worden.
In dit tussenmeer kan water tijdelijk opgevangen worden alvorens het via pompen die
onderdeel uitmaken van de nieuwe kustlijn naar de zee wordt afgevoerd.
Ook de verzilting neemt minder sterk toe dan in de oplossingsrichtingen beschermen
open en gesloten, doordat het gestegen zeewater verder weg ligt van de kust en er
vanuit het tussenmeer minder zout in het Noordzeekanaal stroomt bij het schutten
van schepen. Hierdoor zou ook het uitbreiden van watergangen en de pompcapaciteit
in de poldergebieden minder urgent zijn.
De aanleg van nieuwe eilanden biedt de kans om de haven en Schiphol (mits er
hoogwaardige verbindingen kunnen worden gecreëerd) zeewaarts te verplaatsen.
Hierdoor ontstaat er ontwikkelruimte nabij Amsterdam; het huidige havengebied
zou kunnen worden ingezet voor stedelijke ontwikkeling (inclusief grootschalig
stadsgroen) en het huidige areaal van Schiphol voor stedelijke uitbreiding en
waterberging.
Om de druk op het afvoersysteem niet verder te vergroten, zal regenwater zoveel
mogelijk lokaal vastgehouden moeten worden. Een van de belangrijke kanttekeningen
bij deze oplossingsrichting is dat deze kostbaar is en veel zand vraagt, wat ecologische
gevolgen heeft voor de plekken waar zand wordt gewonnen. Ook zal de ecologie langs
de huidige kustlijn sterk veranderen.

Oplossingsrichting meebewegen
Grondhouding: We moeten ons landgebruik (waar mogelijk / kostenefficiënt)
aanpassen aan de karakteristieken en randvoorwaarden die voortkomen uit het
watersysteem (en andere natuurlijke systemen). De nadruk ligt op leven met water: we
gaan spaarzaam om met het beschikbare zoetwater en zetten in op het beperken van
gevolgen van overstromingen.

Regionale verhaallijn
Bij meebewegen wordt sterk ingezet op adaptatie, meerlaagsveiligheid en
gevolgbeperking bij overstromingen. De huidige dijken en keringen blijven bestaan,
maar worden niet meer grootschalig uitgebreid. De nadruk ligt op het lokaal
vasthouden van regenwater en het vergroten van de bergingscapaciteit in het
systeem. Dit is iets wat we bij alle oplossingsrichting zien terugkomen bij deze
richting wordt gemaximaliseerd. Het stedelijke gebied richt zich op het vergroten
van de sponswerking voor regenwater. In het landelijke gebied wordt water in de
polders vastgehouden om de afvoer te beperken en later te benutten. Langs het
Noordzeekanaal worden gebieden voor piekwaterberging ingericht die kunnen
worden ingezet zodra de waterstanden op het Noordzeekanaal te hoog dreigen te
worden. Dit vraagt om goed gecoördineerd watermanagement zodat deze gebieden
tijdig worden geleegd en ze ook bij een volgende piekbui weer inzetbaar zijn.
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Het water wat lokaal wordt vastgehouden kan ook weer benut worden. Dit zal
waarschijnlijk niet genoeg zijn om het huidige landgebruik van water te blijven
voorzien, waardoor er parallel moet worden ingezet op slim watermanagement
en het aanpassen van gewassen (aan verzilting en droogte) en het landgebruik.
Vooral de diepe polders met een steeds verder toenemende zoute kweldruk en grote
overstromingsdiepten zullen zich aanpassen. Een van de uitdagingen bij dit meer
natuurlijke peilbeheer is het realiseren van een goede waterkwaliteit.
Voor de gevolgbeperking van overstromingen wordt ingezet op aangepast bouwen
en ontwikkelen zodat de schade en slachtoffers in geval van een overstroming
kunnen worden beperkt. Ook worden bestaande en nieuwe verhoogd aangelegde
gebieden (zoals de haven) strategisch ingezet voor kwetsbare en vitale functies
zoals energievoorzieningen. In geval van een overstroming kunnen deze verhoogd
gelegen plekken als 'Emergency Center' voor het hele gebied dienen. Belangrijke
infrastructuur, die binnen een evacuatie- of reddingsoperatie als onderdeel van een
noodplan inzetbaar moet zijn, wordt robuust aangelegd. Voor bewoners van diep
overstroombare gebieden worden gebouwen met hoge verdiepingen als shelter
ingericht worden, om de kans op slachtoffers te beperken.
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Fig. B.2.8 Oplossingsrichting 'Meebewegen' in de regio Amsterdam (kaart: Defacto stedenbouw)

2.2 – Openhouden adaptatiepaden
De doorkijk naar de zeer lange termijn geeft een goed inzicht in de impact van
klimaatverandering en de bijbehorende oplossingsrichtingen. Uiteraard zal er nog
veel aanvullend onderzoek nodig zijn om de precieze impact van zeespiegelstijging
en de bijbehorende oplossingsrichtingen gverder in beeld te brengen, maar
desalniettemin zijn er op basis van globale redeneerlijnen en expert judgements al
enkele eerste gedeelde beelden die tijdens de werksessies naar voren kwamen.

Eerste reflectie oplossingsrichtingen
Het beeld wat tijdens de werksessie naar voren kwam was dat de huidige gesloten
strategie en de voor dit hoekpunt geformuleerde grondhouding van het inzetten op
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een technisch watersysteem wat het bestaande en gewenste grondgebruik en de
daarbij behorende veiligheidsnormen en waterbehoefte blijft faciliteren op termijn
geen houdbare strategie is.

Oplossingsrichting open
Als we kijken naar de oplossingsrichtingen zien we dat de oplossingsrichting Open
voor deze regio als een gepasseerd station is, het systeem is immers al afgesloten
en het weer openen van het Noordzeekanaal lijkt niet reëel. De open variant op
nationale schaal kan deze oplossingsrichting echter veel invloed hebben op dit
gebied aangezien hiermee de druk op de zoetwaterbeschikbaarheid verder toeneemt
(meer zoutindringing Zuid Westelijke Delta en Rijnmond) en wellicht ook de
hoofdwaterafvoerverdeling kan worden heroverwogen, waarbij er mogelijk meer
water via deze regio moet worden afgevoerd.

Oplossingsrichting gesloten
Als we kijken naar de gesloten oplossingsrichting neemt de druk op de pompen bij
IJmuiden en de waterafvoer via het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal steeds
verder toe. Een andere nationale waterafvoerverdeling (waarbij meer water door dit
gebied moet worden afgevoerd) kan deze druk nog verder doen toenemen. De mogelijk
oplossingsrichting van uitbreiding van pompcapaciteit bij IJmuiden, werd tijdens de
werksessie aangevuld met maatregelen uit het hoekpunt meebewegen zoals lokale
wateropvang en het verhogen van het peil van het Noordzeekanaal en Markermeer.
Bij gesloten is naast de afwatering ook de waterbehoefte en de eventuele
verziltingsdruk op waterinlaten en waterwinningspunten een belangrijk
aandachtspunt. De grote steeds verder toenemende watervraag voor landbouw,
verstedelijking, bedrijven, natuurgebieden, peilbeheer en eventueel ook voor het
tegengaan van bodemdaling zal steeds meer druk op het systeem leggen. Het slimmer
omgaan met het beschikbare water, stellen van prioriteiten en het integraal benaderen
van het landgebruik vanuit de condities van het watersysteem lijkt onvermijdelijk
voor nieuwe ontwikkelingen en wellicht zelfs voor bestaande gebieden.

Oplossingsrichting meebewegen
Voor meebewegen was het beeld dat meer aandacht en ruimte nodig is voor de
grondhouding van meebewegen gericht op het (waar mogelijk / kostenefficiënt)
aanpassen van het landgebruik aan de karakteristieken en randvoorwaarden die
voortkomen uit het watersysteem (en andere natuurlijke systemen).Voor het meer
extreme lange termijn perspectief 'meebewegen' waarbij de MRA regio langzaam
naar de hoge en niet verzilte gronden in het oosten verplaatst tekende zich tijdens de
werksessie nog geen helder transitiepad af; de vraag daarbij was vooral welke partij
(overheid, investeerders of inwoners) sturend zou zijn bij de grote verschuiving in
investeringen die hieraan ten grondslag zou moeten liggen.

Oplossingsrichting zeewaarts
De oplossingsrichting zeewaarts leek voor dit gebied vooral relevant indien er
een motief vanuit de ruimtelijke ontwikkeling is; bijvoorbeeld doordat Schiphol
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door toenemende milieueisen moet worden verplaatst en daarbij een zeewaartse
uitbreiding zich goed laat combineren met deze oplossingsrichting.

Openhouden adaptatiepaden
Vanuit de werksessie zien we dat de technische insteek van de oplossingsrichting
'gesloten' op lange termijn in relatie tot klimaatverandering en versnelde
zeespiegelstijging leidt tot steeds meer en steeds hoger pompen naar zee, wat
technisch, financieel en qua tijdsdruk niet houdbaar blijkt.
Naast het eventueel versterken van de zeewering, beschermen van hoogstedelijke
kernen en extra water bergen en bufferen op het Markermeer lijkt het noodzakelijk al
op de korte termijn meer in te gaan zetten op en adaptatiepaden open te houden voor
de richting meebewegen. Dit betekent:

––Rekening houden met een opzet calamiteitenpeil op het Noordzeekanaal en
Markermeer (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of herontwikkeling)

––Inzetten op het reserveren van ruimte voor waterberging op verschillende

schaalniveaus van lokale en stedelijke (ontwikkelrichtlijnen) tot regionale
piekwaterbergingen,

––Aandacht voor benutten kansen meerlaagsveiligheid: benutten overmaat

bestaande regionale keringen, benutten kansen voor gevolgbeperking (schade,
slachtoffers en vitaal en kwetsbare functies) en noodplannen

––Meer integrale water-landgebruik afwegingen bij ruimtelijk economische
ontwikkelingen en inzet op slim watergebruik.

Mocht op nationale schaal de strategie open gehanteerd worden dan neemt de
noodzaak voor voldoende 'ruimte voor het kanaal' en slim integraal watergebruik nog
verder toe
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Fig. B.2.9 Kaart met aandachtspunten voor het openhouden van adaptatiepaden voor lange termijn oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging
(kaart: Defacto stedenbouw)
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DEEL C

Overstromingsrisico
en stedelijke
ontwikkeling
Amsterdam
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3 – Relatie tussen
stedelijke ontwikkeling en
overstromingsrisico Amsterdam

In Amsterdam zullen de komende jaren veel ruimtelijke
ontwikkelingen plaatsvinden. Voor de verstedelijkingsopgave
zullen er tot 2050 zo'n 150.000 woningen worden bijgebouwd binnen
de bestaande stad. Deze grote ontwikkelopgave betekent dat er bij
deze ontwikkelingen aandacht nodig is voor het openhouden van
adaptatiepaden voor hoge en snelle zeespiegelstijging en voor het
verzilveren van kansen voor gevolgbeperking.
Dit deel van het rapport maakt inzichtelijk welke kansen er voor de ontwikkellocaties
binnen Amsterdam liggen voor het openhouden van adaptatiepaden (steeds op tijd
de maatregelen nemen die op dat moment nodig en betaalbaar zijn, zodat er flexibel
wordt ingespeeld op nieuwe kansen en inzichten). en het identificeren van kansen
voor gevolgbeperking.
Daarbij zijn samengevat de volgende kansen te benutten:
Benutten kansen gevolgbeperking nieuwbouw en bestaande stad
Rekening houden met een toekomstige peilopzet op het Noordzeekanaal
en Markermeer (bijvoorbeeld brughoogte, aanleghoogte ontwikkelingen of
waterrobuuste nieuwbouwplannen)
Richtlijnen stedelijke ontwikkeling voor vasthouden water en zoeken naar
mogelijke (gecombineerde) piekbergingsgebieden binnen landelijk gebied
Behouden overhoogte voormalige primaire keringen Noordzeekanaal
Meer integrale water-landgebruik afwegingen bij locatiekeuze van ruimtelijk
economische ontwikkelingen.

––
––
––
––
––

Op basis van twee kaarten wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkellocaties
op basis van de blokjes uit de 'blokjeskaart' van de omgevingsvisie (figuur C.1.1)
zoekgebieden zijn voor het inzetten op kansen voor gevolgbeperking (figuur C.1.2) en
het openhouden van adaptatiepaden (figuur C.1.3).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 van dit deel gedemonstreerd hoe zoekgebieden
voor gevolgbeperking verder kunnen worden verkend en welk type maatregelen (op
basis van het concept basisveiligheidsniveau van de MRA) kan worden ingezet op het
overstromingsrisico te beperken. In het volgende deel van dit rapport is vervolgens
een toolbox opgenomen met maatregelen die hierbij kunnen worden ingezet.
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3.1 – Stedelijke ontwikkelingen
omgevingsvisie Amsterdam 2050
In de omgevingsvisie van Amsterdam wordt richting 2050 ingezet op een
schaalsprong waarbij binnen de bestaande contouren van de stad wordt gezocht naar
ruimte voor 150.000 woningen en 200.000 arbeidsplaatsen. Daarbij wordt ingezet op
nieuwbouw en herstructurering van verschillende gebieden binnen de stad.
In de kaart hieronder zien we verschillende ontwikkelgebieden die zijn opgenomen
in de ontwikkelvisie 2050 (zie ook de omgevingsvisie Amsterdam 2050). In dit deel
van het rapport zullen we reflecteren op deze ontwikkelingen in relatie tot het
overstromingsrisico van deze gebieden en de lange termijn ontwikkelperspectieven
voor zeespiegelstijging.

Fig. C.3.1 Stedelijke ontwikkeling, op basis van achtergrondkaart omgevingsvisie 2050 (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: OVA 2050)
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3.2 – Stedelijke ontwikkeling in gebieden die een
overstromingsrisico kennen (inzetten gevolgbeperking)
Een deel van de stedelijke ontwikkeling vindt plaats in gebieden met een
overstromingsrisico. In de kaart hieronder zien we de 'blokjeskaart' waarin voor de
gebieden met stedelijke ontwikkeling een indicatie wordt gegeven van de maximale
overstromingsdiepte.
We zien dat delen van de (soms ook hoogstedelijke) ontwikkelingen bij
Buikslotermeer, de Zuidas, Oost en de Bijlmer diep kunnen overstromen. Delen van de
ontwikkelingen in de IJ-oevers, Havenstad en Zuid-Oost kennen ook een maximale
overstromingsdiepte tot ca. 2 meter.
Voor de ontwikkelgebieden die een overstromingsrisico kennen is het belangrijk te
verkennen of er kansen voor gevolgbeperking zijn (zie hoofdstuk 3 in dit deel)

Fig. C.3.2 Potentiële kansen voor gevolgbeperking bij stedelijke ontwikkeling in gebieden met een overstromingsrisico. Er kunnen ook hierbuiten
kansen zijn voor shelters voor naastgelegen gebieden met slechte verticale evacuatieopties (weinig droge verdiepingen) (kaart: Defacto stedenbouw,
bron data: LIWO.)
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3.3 – Stedelijke ontwikkeling in relatie tot lange
termijn oplossingsrichtingen zeespiegelstijging
(openhouden adaptatiepaden)
In deel B zijn kansen benoemd voor het openhouden van adaptatiepaden
richting lange termijn oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging. Voor de
ontwikkelgebieden in Amsterdam zien we (naast de in 1.2 genoemde kansen voor
gevolgbeperking) de volgende kansen:
Rekening houden met een toekomstige peilopzet op het Noordzeekanaal en
Markermeer (bijvoorbeeld aanleghoogte bruggen of nieuwbouwplannen)
Richtlijnen voor stedelijke ontwikkeling voor vasthouden water en zoeken naar
mogelijke (gecombineerde) bergingsgebieden binnen landelijk gebied
Behouden overhoogte voormalige primaire keringen Noordzeekanaal
Meer integrale water-landgebruik afwegingen bij locatiekeuze van ruimtelijk
economische ontwikkelingen.
Nieuwe robuuste ontwikkelingen kunnen ook extra veiligheid bieden voor
kwetsbare bestaande delen van de stad

––
––
––
––
––
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Fig. C.3.3 Kansen voor openhouden toekomstige adaptatiepaden bij nieuwbouwontwikkelingen door naast het verkennen van kansen voor
gevolgbeperking (Figuur C1.2) in te zetten op het lokaal opvangen van regenwater bij nieuwbouw en rekening te houden met toekomstige peilopzet
van het Noordzeekanaaal en Markermeer. Ook het behouden van de overhoogte van de voormalige primaire kering en verkennen van zoekgebieden
voor piekwaterberging zijn no-regret in relatie tot de toekomstige oplossingsrichtingen versnelde zeespiegelstijging. (kaart: Defacto stedenbouw)
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4 – Verkennen kansen
gevolgbeperking stedelijke
ontwikkelingen Amsterdam
Het benutten van kansen voor gevolgbeperking kan op twee schaalniveaus dat van
de stad als geheel en die van de lokale gebiedsontwikkelingen daarbinnen. Op de
schaal van de stad kan door de gemeente en veiligheidsregio een meerlaagsveiligheid
strategie worden opgesteld met daarin strategische ruimtelijke ordening en
rampenbeheersing: Waar liggen kwetsbare functies, vallen vitale netwerken uit,
hoe kunnen mensen zichzelf in veiligheid brengen en kunnen de nooddiensten
de stad in geval van een overstroming nog bereiken? Een dergelijke strategie kan
randvoorwaarden scheppen voor lokale gebiedsontwikkelingen, maar overstijgt het
invloedsgebied van lokale ontwikkelingen. In dit hoofdstuk zullen we ons richten op
kansen voor gevolgbeperking bij lokale gebiedsontwikkelingen.

Waar liggen er kansen voor het inzetten op gevolgbeperking bij ontwikkelingen?
De MRA heeft een concept basisveiligheidsniveau opgesteld waarin richtlijnen
worden gegeven voor gevolgbeperking bij nieuwbouw. Op basis van de mogelijke
overstromingsdiepte en de kans hierop worden voor gebieden eisen geformuleerd
voor het voorkomen of beperken van schade en slachtoffers.
Hieronder is een stappenplan beschreven waarmee (van grof naar fijn) kan worden
gekeken of er voor een locatie eisen of kansen zijn voor gevolgbeperking. Daarbij
raadpleeg je steeds verschillende overstromingsdieptekaarten, zoals opgenomen in
deze rapportage, of op www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-overstroming (hier
is altijd de laatste versie van de datasets met de meest recente inzichten te vinden)

Fig. C.4.4 Schema met stappen voor verkennen kansen gevolgbeperking
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Stap 1: Kent dit gebied een overstromingsrisico?
In de eerste stap kijk je of het gebied waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt kan
overstromen. Zo ja dan verken je het overstromingskans voor deze locatie verder
(stap 2). Zo niet dan verken je of er kansen liggen om maatregelen te treffen (shelters)
voor naastgelegen gebieden met een overstromingsrisico en slechte verticale
evacuatieopties (stap 4b).
Stap 2: Wat is de kans van optreden van een bepaalde overstromingsdiepte?
In de kaarten hieronder (figuur C.2.5) kijk je wat de kans van optreden van
een bepaalde overstromingsdiepte is. Het kan zijn dat er voor verschillende
overstromingsdiepten een verschillende kans is (bijvoorbeeld een kans van optreden
van 50 cm van 1:1.000 en een kans van optreden van >200 cm van 1:100.000).

Fig. C.4.5 Maximale overstromingsdiepte in relatie tot de kans van optreden (terugkeertijden) (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Fig. C.4.6 Maximale overstromingsdiepte van ontwikkellocaties uit de omgevingsvisie 2050 in relatie tot de kans van optreden (terugkeertijden).
(kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)

Stap 3: Resulteert deze overstromingsdiepte bij deze kans in een acceptabel risico?
Op basis van de overstromingsdiepte van een gebied en de bijbehorende kans hierop
kan in de tabel met basisveiligheidsniveau's voor overstromingen van de MRA
(concept basisveiligheidsniveau 2021) worden opgezocht of dit risico acceptabel
is of dat er aanvullende eisen zijn voor meerlaagsveiligheid. In deze tabel wordt
onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen met al dan niet een vitaal en kwetsbare
functies. Een vertaling van deze tabel is weergegeven in figuur C.2.7.
Deze tabel geeft een eerste indicatie of het risico acceptabel is (je kunt dan door
naar stap 4b), of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn (dan is het raadzaam een
risicoprofiel te maken: stap 4a).
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Fig. C.4.7 Basisveiligheidsniveaus voor verschillende overstromingsdiepten en bijbehorende
kansen / terugkeertijden (afbeelding: Defacto stedenbouw, bron data: MRA concept
basisveiligheidsniveau, 2020)..

Stap 4a: Maak een risicoprofiel
Door een risicoprofiel te maken krijg je voor een exacte locatie beter inzicht in
de daadwerkelijke kansen dat een bepaalde overstromingsdiepte optreedt. Het
risicoprofiel kun je maken op www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhalen bij het kopje
Overstroming: mijn waterrisicoprofiel. Hier kun je een adres invoeren of op de kaart
een locatie aanklikken en hiervoor een waterrisicoprofiel genereren.
In het waterrisicoprofiel zijn we twee lijnen, een voor de huidige situatie (groen) en
een voor de situatie in 2050 (oranje). We zien dat in Amsterdam op veel plekken de
kans op een bepaalde overstromingsdiepte kleiner is dan in de huidige situatie, terwijl
de zeespiegel en rivierwaterstanden door klimaatverandering toenemen. Dit komt
omdat er voor 2050 nog dijkversterkingen (bijvoorbeeld langs de Lek) plaatsvinden
waardoor de kans op een overstroming afneemt. In onderstaand profiel zien we
bijvoorbeeld dat:
kans overstroming 0 -20 cm in 2050: 1.790-17.000 (categorie 1:1.000-1:10.000)
kans overstroming 50 -200 cm in 2050: 17.000-100.000 (categorie 1:10.000-1:100.000)

––
––

Fig. C.4.8 Overstromingsrisicoprofiel gemaakt op www.klimaateffectatlas.nl
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Stap 4a: Bepaal de eisen voor meerlaagsveiligheid
Op basis van de informatie uit het risicoprofiel kan op basis van het MRA concept
basisveiligheidsniveau worden gekeken welke eisen er zijn voor meerlaagsveiligheid.
Er zijn daarbij drie categorieën geformuleerd:
1

2
3

Voorkomen van schade: bij overstromingen mag er geen schade optreden aan
gebouwen en elektrische installaties in de openbare ruimte en blijven hoofdwegen
begaanbaar.
Schadebeperking: Er dienen maatregelen genomen te worden om schade te
beperken in geval van een overstroming, mits deze doelmatig zijn.
Schuilen en evacueren: Er moeten maatregelen getroffen worden om veilig te
kunnen schuilen of evacueren in het geval van een overstroming.

Voor ons voorbeeld zou dit het volgende betekenen (afhankelijk van of het een vitaal
en kwetsbare functie betreft);
Voor een niet vitaal en kwetsbare functie:
0 -20 cm in 2050: Inzetten op schade voorkomen
50 -200 cm in 2050: Acceptabel risico
Voor een vitaal en kwetsbare functie:
0 -20 cm in 2050: inzetten op schade voorkomen
50 -200 cm in 2050: inzetten op schade voorkomen+ schuilen en evacueren

––
––
––
––
––
––

Indien het niet lukt een risicoprofiel te maken geven onderstaande kaarten een eerste
inzicht in de gebieden waar de verschillende categorieën van toepassing zijn. De
kleuren in de kaarten corresponderen met de bijbehorende categorie in tabel C.4.7.

Fig. C.4.9 Eisen voor een overstromingsdiepte van 0-20 cm in relatie tot de kans (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: MRA concept basisveiligheidsniveau, 2020 en LIWO).
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Fig. C.4.10 Eisen voor een overstromingsdiepte van 20-50 cm in relatie tot de kans (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: MRA concept basisveiligheidsniveau, 2020 en LIWO).

Fig. C.4.11 Eisen voor een overstromingsdiepte van 50-200 cm in relatie tot de kans (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: MRA concept basisveiligheidsniveau, 2020 en LIWO).
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Fig. C.4.12 Eisen voor een overstromingsdiepte van >200 cm in relatie tot de kans (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: MRA concept basisveiligheidsniveau, 2020 en LIWO).

Stap 4b: Verken kansen voor shelters in gebieden met weinig droge verdiepingen
Ook als de ontwikkeling niet in een gebied ligt met een overstromingsrisico kun
je kansen verkennen voor het bijdragen aan meerlaagsveiligheid; bijvoorbeeld
door de inzet van een nieuwbouwontwikkeling als shelter (een bij overstromingen
droge en toegankelijke vluchtplek), voor een naastgelegen gebied met weinig droge
verdiepingen bij overstromingen. In figuur C.2.13 is te zien of een ontwikkeling in een
gebied ligt met weinig droge verdiepingen bij overstroming.

Stap 5b: Zoom in op kansen voor shelters in gebieden met weinig droge verdiepingen
Als in de vorige stap naar voren komt dat de ontwikkeling plaatsvindt in een gebied
waar weinig droge verdiepingen zijn (en dus beperkte zelfredzaamheid) in geval van
overstromingen, dan kan deze kans verder worden verkend door in te zoomen op het
gebied in de viewer op: https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/viewer/26.
In figuur C2.14 zien we een voorbeeld van een dergelijke kaart waarin te zien is dat
bijvoorbeeld in Tuindorp Oostzaan veel bebouwing is zonder droge verdieping. Als
er wel droge verdiepingen zijn is het overigens niet gezegd dat deze ook bereikbaar
zijn (zie ook aanbeveling van deze studie voor verder verbeteren kaartmateriaal).
Indien er ook weinig andere droge/ hoge punten zijn zou een dubbelfunctie van een
bijvoorbeeld openbaar gebouw als shelter interessant kunnen zijn. De daadwerkelijke
kansen kunnen in de volgende stap (stap 6) worden verkend.
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Fig. C.4.13 Gebouwen met een droge verdieping in geval van het optreden van de maximale
waterstanden (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)

Fig. C.4.14 Gebouwen met een droge verdieping in geval van het optreden van de maximale
waterstanden (bron data: LIWO https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/viewer/26 )
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Het aanleggen van een gebouw dat ook dienst kan doen als shelter klinkt wellicht
ingrijpend, maar kan betekenen dat er slechts kleine aanpassingen nodig zijn.
Amsterdam kent al heel wat gebouwen die met beperkte aanpassingen als shelter
inzetbaar zouden kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het NEMO of het muziekgebouw
aan het IJ; beide gebouwen hebben grote openbare trappen waarmee omwonenden
makkelijk een hoge droge plek kunnen bereiken met een grote capaciteit.
Helaas bevinden beide gebouwen zich wel net in het centrum van de waar de
overstromingdiepte (door historische ophogingen) beperkt is.

Fig. C.4.15 Het NEMO is een voorbeeld van een gebouw wat (zou het op de goede plek liggen) goed
inzetbaar zou zijn als shelter voor inwoners uit de omgeving (photo: Mariano Mantel)

Stap 6: Bepaal maatregelen voor meerlaagsveiligheid
Is de indicatie uit de vorige stappen dat er kansen voor gevolgbeperking
overstromingen zijn? Treed dan in overleg met de gemeente. Voor een
particuliere kleinschalige ontwikkeling kan dat op basis van een gesprek, bij een
grotere ontwikkeling is het raadzaam een risicodialoog te organiseren waarin
gezamenlijk met de gemeente, ontwikkelaars, waterschappen, veiligheidsregio en
netwerkbeheerder de risico's en mogelijke oplossingsrichtingen en doelmatigheid
hiervan worden verkend.
Dit betekent dat zowel vanuit het overstromingsrisico wordt gekeken welk
risico vanuit de ontwikkeling acceptabel is, als vanuit de ontwikkeling welk
veiligheidsniveau nog goed en doelmatig inpasbaar is. Zo bleek bij de pilot Havenstad
dat door experts (op basis van een eerste expert judgement) werd verwacht dat een
verhoogd maaiveld tot een bepaald niveau kosteneffectief ruimtelijk kan worden
ingepast, en daarboven de kosten exponentieel stijgen. In de tabel hiernaast staan al
enkele mogelijke denkrichtingen voor maatregelen benoemd. In de maatregelmatrix
in het volgende hoofdstuk wordt een breed scala aan mogelijke maatregelen getoond
die voor verschillende doelen (schade en slachtoffers voorkomen of beperken) en op
verschillende schaalniveaus kunnen worden ingezet.
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Fig. C.4.16 Overzicht van verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op schade of slachtoffers in geval van een
overstroming te beperken (afbeelding: Defacto stedenbouw, gebaseerd op combinatie basisveiligheidsniveau MRA en klimaateffectatlas)
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Overigens kunnen veel ogenschijnlijke tegenstrijdigheden ( zoals bijvoorbeeld de
drempel voor hoog water versus toegankelijkheid), zeker bij nieuwe ontwikkelingen
met een goed integraal ontwerp worden opgeheven..

Stormvloeddeuren Hafen City Hamburg
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Toolbox
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Amsterdam
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5 – Toolbox gevolgbeperking

Op basis van verschillende voorbeelden en maatregelen uit
binnen- en buitenland hebben we een toolbox met maatregelen
voor meerlaagsveiligheid opgesteld. Deze toolbox kan worden
ingezet voor het verkennen van mogelijkheden voor inzetten van
meerlaagsveiligheid bij nieuwe ontwikkelingen.
Toolbox gevolgbeperking ontwikkelingen Amsterdam
Voor de toolbox hebben we onderscheid gemaakt in 4 categorieën met maatregelen:
Dry-proof ontwikkelingen: water komt gebouw of openbare ruimte niet in.
Wet-proof ontwikkelingen: waterrobuuste inrichting beperkt of voorkomt schade
Schuilen en evacueren: vergroten zelfredzaamheid en voorkomen slachtoffers
Zonering: beperken aanwezigheid vitaal en kwetsbare functies

––
––
––
––

Voor de verschillende maatregelen hebben we naast een beschrijving en
concepttekening steeds de volgende kenmerken in relatie tot hun functioneren of
toepasbaarheid benoemd:

––

Schaal toepassing: gebouw /openbare ruimte/ bouwblok/ stad

––

Type toepassing: nieuwbouw / bestaande bouw

––

Doel: Beperken schade/slachtoffers

––

Inzetbaar bij waterdiepten van <20/ <50/ <200/ >200 cm

–– Ordegrootte investering: kleine, substantiële of grote investering
––
––

Effect: Voorkomt overstromen woning
Koppelkans: rainproof of energietransitie

Naast de maatregelen zijn er in de toolbox ook voorbeelden toegevoegd van
maatregelen die op andere plekken zijn toegepast.
Overzicht maatregelen toolbox
Om goed te kunnen zoeken op maatregelen, bijvoorbeeld voor een bepaalde
ontwikkeling (gebouw of bouwblok) of een bepaalde overstromingsdiepte geeft
de tabel op de volgende pagina aan welke maatregelen geschikt zijn voor welk
schaalniveau en overstromingsdiepte.
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Fig. D.5.1 Toepasbaarheid van maatregelen voor gevolgbeperking in relatie tot schaalniveau en waterdiepte. De matrix geeft aan op welk
schaalniveau/type gebied een maatregel toegepast kan worden en tot welke maximale waterdiepte een maatregel effect heeft.

Andere bronnen maatregelen meerlaagsveiligheid
Naast deze maatregelmatrix waarin we zo veel mogelijk relevante maatregelen voor
gevolgbeperking in Amsterdam hebben opgenomen, zijn er nog andere bronnen die
kunnen worden geraadpleegd:
Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie (gemeente Amsterdam)
Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - IOOR (gemeente Amsterdam)
Thematische Studie Regenbestendige Gebiedsontwikkeling (gemeente
Amsterdam)

––
––
––

Daarnaast zijn eerder de volgende pilots uitgevoerd
De Waterbestendige Stad. Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio
Amsterdam (2012, o.a. gemeente Amsterdam en Waternet)
Proeftuin klimaat in de stad Zaan-IJoevers (2012, o.a. gemeente Amsterdam en
Waternet)
Waterbestendige Westpoort. Pilotstudie vitaal en kwetsbare functies in de haven
van Amsterdam (2013, o.a. gemeente Amsterdam en Waternet)
Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort (2017, o.a. gemeente Amsterdam en
Waternet)
Klimaatbestendige, vitale en kwetsbare functies Metropoolregio Amsterdam.
Quickscan Kaartenatlas (2018, MRA)

––
––
––
––
––
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 Dry-proof: waterdichte gebouwen
Dryproof betekent dat er geen water in het gebouw komt en daarmee schade of zelfs ook slachtoffers worden voorkomen of
beperkt. Een veel gebruikte methode van dryproof ontwikkelen is het aanleggen van al dan niet tijdelijke waterdichte randen of
keringen, of een integrale ophoging van het gebouw of de openbare ruimte in kwestie.

 Drempel woning / keerrand

 Waterdichte plint

 Waterdichte gevel

Een waterdichte plint bij gebouwen wordt
toegepast aan de voet van het gebouw
en beschermt het gebouw tegen kleine
overstromingen tot 20 centimeter.

Een waterdicht schot aan de
voet van het gebouw en komt
ongeveer tot heuphoogte. Dit schot
beschermt tot waterhoogtes van
ongeveer 50 cm. Deze maatregel
kan gemakkelijk gecombineerd
worden met (tot heuphoogte)
overstromingsbestendige deuren en
met (open) ramen. De verdieping kan
gebruikt worden als bijvoorbeeld retailof tentoonstellingsruimte en wordt
afgesloten tijdens een overstroming.

De waterdichte gevel beschermd tegen
grote waterdieptes en daarmee kan
het slachtoffers voorkomen. Deze
maatregel kan gecombineerd worden
met overstromingsbestendige deuren,
waterafwerend glas of tijdelijk afsluitbare
elementen, waardoor de gehele gevel van
de begane grond het water kan keren.

Gebouw / bouwblok

Gebouw / bouwblok

Gebouw / bouwblok

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Beperken schade

Beperken schade

Beperken schade

Waterdiepten tot ca. 20 cm

Waterdiepten tot ca. 50 cm

 Lage investering

 Lage investering

Voorkomt overstromen woning

Voorkomt overstromen woning

Rainproof

Rainproof
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Waterdiepten tot ca. 200 cm

 Lage investering
Voorkomt overstromen woning

 Dry-proof: geen water in parkeergarages en tunnels
Dryproof betekent dat er geen water in parkeergarages en tunnels komt en daarmee schade of zelfs ook slachtoffers worden
voorkomen of beperkt. Een veel gebruikte methode van dryproof ontwikkelen is het aanleggen van al dan niet tijdelijke verhoogde
verkeersdrempels.

 Verkeersdrempel woning

 Verkeersdrempel publieke garage

 Drempel grote tunnel/snelweg

Door een lage drempel van enkele
decimeters te verwerken in de inrit
van een garage welke onder maaiveld
ligt, kan worden voorkomen dat de
garage onder water loopt na een ondiepe
overstroming of extreme regenbui.

Om het onder water lopen van wegen in
grote parkeergarages te voorkomen kan
ook hier een drempel worden verwerkt in
de inrit naar de garage of tunnel.

Grote tunnels en snelwegen
kunnen onderdeel zijn van het
hoofdwegennetwerk wat voorafgaand of
tijdens een diep extreme overstroming
nodig is om het gebied uit te komen of
juist hulpdiensten toegang te geven.
Drempels in de entree van een tunnel
(met een relatief flauw talud) kunnen het
water keren en zo het onderlopen van
tunnels voorkomen. Dit is een beproefde
methode bij tunnels die een waterkering
kruisen

Gebouw / bouwblok
Gebouw / bouwblok

Stad
Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw
Voorkomen schade

Voorkomen schade

Bereikbaarheid, voorkomen schade
Waterdiepten tot ca. 50 cm

Waterdiepten tot ca. 20 cm

Waterdiepten tot ca. 100 cm

 Beperkte investering
 Beperkte investering

  Substantiële investering
Voorkomt overstromen garage

Voorkomt overstromen garage

Voorkomt overstromen tunnel
Rainproof

Rainproof

Rainproof

Verhoogde drempel voor parkeergarage

Verhoogde drempel voor gemeenschappelijke
parkeergarage
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 Waterdichte plint Hamburg HafenCity  Hoogwaterdeuren Hamburg HafenCity  Amfibisch straatmeubilair
HafenCity ligt buitendijks en overstroomt
regelmatig (iedere paar jaar). Daarom
hebben de nieuwbouwontwikkelingen
op de kades een floodproof plint tot een
hoogte van +8 meter NAP. In deze plint
zijn niet kwetsbare functies te vinden
zoals parkeren, bedrijven en horeca.
De kades vormen een brede openbare
ruimte langs de rivier en zijn in de
normale (droge) situatie een populair
stedelijk wandelgebied.
Bij het vaststellen van een dergelijke
floodproof hoogte is het belangrijk
rekening te houden met mogelijke
toekomstige veranderende waterstanden
onder invloed van klimaatverandering en
met name zeespiegelstijging. Dergelijke
grootschalige gebouwde verhogingen
zijn namelijk lastig na de hand nog aan
te passen.

Waterdichte plinten Hamburg HafenCity (foto:
Defacto)
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In de plinten van gebouwen op de kades
in Hamburg Hafencity bevinden zich
naast parkeerfuncties ook bedrijven
en horeca. Deze zijn vanaf de openbare
overstroombare kade toegankelijk.
Bij hoog water worden de openingen in
de plinten met vloeddeuren gesloten.
De reden dat er in Hamburg Hafencity
zo veel geïnvesteerd kan worden in
floodproof maatregelen is de hoge
terugkeertijd van het hoge water: je
weet zeker dat de investeringen zich
in de levensloop van het gebouw
terugverdienen.

Waterdichte deuren Hamburg HafenCity (foto:
Defacto)



Om de kansen voor zelfredzaamheid in
geval van een overstroming in gebieden
met weinig hoge en droge plekken
te verbeteren (bijvoorbeeld in een
recreatie of natuurgebied) kan amfibisch
straatmeubilair worden ingezet.
Dit straatmeubilair doet onder normale
omstandigheden gewoon dienst
als straatmeubilair, maar kan bij
overstromingen worden gebruikt als
reddingsboot.

Illustratie amfibisch straatmeubilair bij droogte
en tijdens een overstroming (bron: Defacto)

 Dry-proof: waterkerende plint gebouw of openbare ruimte
Een verhoogde plint rondom bebouwing (danwel permanent danwel tijdelijk) kan voorkomen dat een gebouw bij een overstroming
schade op loopt. Een lage drempel (bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde stoep) kan al veel verschil maken, zeker in
gebieden waar er ook wateroverlast door regenwater voorkomt. Hogere plinten zijn echter ook denkbaar, zoals te zien in de
voorbeelden van Hamburg Hafencity op de vorige pagina. Verhogingen kunnen wel aandachtspunten opleveren in relatie tot de
rolstoeltoegankelijkheid: dit vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de inpassing van verhogingen.

 Verhoogd trottoir

 Verhoogde openbare ruimte

 (Flexibele) keerwand

Tijdens een overstroming met beperkte
waterdiepte kan een verhoogd trottoir
langs gebouwen ervoor zorgen dat de
trottoirs begaanbaar blijven en wordt
wateroverlast in gebouwen voorkomen.
De overstroming zal beperkt blijven
tot de wegen, welke door de beperkte
waterdiepte nog steeds begaanbaar zijn
voor auto’s.

Deze maatregel werkt niet alleen als
geïntegreerde waterkering voor de
aanliggende bebouwing maar zorgt er
ook voor dat de openbare ruimte en
woningen tijdens een overstroming
begaanbaar blijven. Het creëren van
gelaagdheid in het ontwerp van de
openbare ruimte kan zorgen dat
delen van de openbare ruimte tijdens
overstromingen begaanbaar blijven.

Waterdichte schotten of vloeddeuren
kunnen gesloten worden wanneer
het water nadert. Hierdoor kunnen
overstromingen met grote waterdiepte
buiten de stad gehouden worden.
De constructie kan op zichzelf staan
of (afhankelijk van de mogelijke
overstromingsdiepte) worden verwerkt
in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
in de bestaande stadsmuren of het
straatmeubilair.

Openbare ruimte/ bouwblok

Openbare ruimte

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Voorkomen schade

Voorkomen / beperken schade

Waterdiepten tot ca. 20 cm

Waterdiepten tot ca. 50-100 cm

 Beperkte investering

  Substantiële investering

Voorkomt overstromen woning

Voorkomt overstromen woning

Rainproof

Rainproof
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Openbare ruimte
Bestaande bouw / Nieuwbouw
Voorkomen schade
Waterdiepten tot ca. 200 cm

  Substantiële investering
Voorkomt overstromen gebied

 Zandzakken gebouwen

 Vloedschot bij woning

 Afsluitbare coupure Nijmegen

Het tijdelijk gebruik van zandzakken
bij een woning of op de kade is een
effectief middel om te beschermen
tegen overstromingen. Ook hier geldt
net als bij alle tijdelijke maatregelen dat
er wel voldoende tijd moet zijn om te
maatregel op te stellen. Het werken met
zandzakken en andere tijdelijke keringen
vraagt om goede organisatie rondom het
voorraadbeheer, de opslag en de aanleg
van de tijdelijke keringen.

Ook tijdelijke vloedschotten (planken)
kunnen water keren en daarmee overlast
in gebouwen voorkomen. In Dordrecht
waar het rivierwater regelmatig
de binnenstad bereikt hebben veel
gebouwen vloedschotten klaarliggen die
in gleuven bij de deuropening geplaatst
kunnen worden. Er wordt hier regelmatig
een oefendag gehouden zodat iedereen
de vloedschotten weet te vinden (en
niet per ongeluk heeft weggegooid) en te
plaatsen.

Waterkeringen vormen vaak een
hoogtebarrière richting bijvoorbeeld de
rivier. Voor een goede toegankelijkheid
tijdens de dagelijkse situatie worden er
vaak coupures gemaakt in een kering.
Deze kunnen in het geval van een
overstroming dicht gezet worden met
schotten om de achterliggende gebieden
te beschermen.

Gebouw, bouwblok

Gebouw

Bestaande bouw

Bestaande bouw

Beperken schade

Voorkomen schade

Waterdiepten tot ca. 50 cm

Deze maatregel alleen geschikt voor
gebieden waar het water na een
dijkdoorbraak een lange aankomsttijd
heeft of overstromingen of het risico
hierop van tevoren voorspeld kunnen
worden, zoals hier in Nijmegen waar het
overstromingsrisico gerelateerd is aan
hoge waterstanden op de rivier.

Waterdiepten tot ca. 200 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Voorkomt overstromen woning

Voorkomt overstromen woning

Afsluitbare kering Nijmegen (foto: Defacto)
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 Opblaasbare kering / zandzakken

 Vloedschot openbare ruimte

 Tijdelijke kering

Een tijdelijke oplossing voor het
tegengaan van wateroverlast bij
hoogwater is een opblaasbare kering
gevuld met lucht, water of zand. Hiermee
kan tijdelijk een stadsdeel of belangrijke
(evacuatie)weg drooggehouden worden.

Bij een dreigende overstroming kunnen
tijdelijke vloedschotten worden geplaatst
in de openbare ruimte. Deze maatregel
wordt vooral ingezet bij een verwachtte
overstromingsdiepte tot circa 1 meter.

Het kan gebeuren door hoge
waterstanden de kans op een
dijkdoorbraak of overstromen van kades
toeneemt. Er kunnen dan tijdelijke
keringen geplaatst kunnen worden om
achterliggende gebieden te beschermen.
Hierbij is het wel belangrijk dat de hoog
water situatie vooraf goed kan worden
ingeschat of er een lange aankomsttijd is
in geval van een dijkdoorbraak.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Bestaande bouw

Bestaande bouw

Voorkomen schade

Voorkomen schade

Waterdiepten tot ca. 50 cm

Waterdiepten tot ca. 100 cm

  Substantiële investering

  Substantiële investering

Voorkomt overstromen gebied

Voorkomt overstromen gebied

Tijdelijke kering Keulen (foto: 1971markus@
wikipedia.de)
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 Dry-proof: drijvend / amfibisch meebewegen
Een van de nadelen van verhoogde gebouwen op terpen en palen is dat deze lastig zijn aan te passen op eventuele toenemende
overstromingsdiepte (door bijvoorbeeld zeespiegelstijging). Drijvende en amfibische gebouwen zijn hierin flexibeler aangezien ze
kunnen meebewegen met het waterniveau.

 Drijvende woning

 Drijvend gebouw

 Amfibische woning

Drijvende woningen maken het mogelijk
maakt om te bouwen in waterrijke
gebieden die grote peilfluctuaties of
overstromingsrisico's kennen. Doordat ze
drijven zijn ze overstromingsbestendig,
daarnaast kennen ze een sterke
waterbeleving en kunnen ze worden
ingezet om extra ruimte (waterlichamen)
te benutten voor stedelijke ontwikkeling
of voor multifunctioneel gebruik van de
benodigde ruimte voor waterberging.

Ondanks dat drijvende gebouwen vaak
individuele woningen betreffen is het
ook mogelijk drijvende bouwblokken
(zoals Steigereiland in IJburg) of
bijvoorbeeld drijvende expositieruimten,
gevangenissen of hotels te ontwikkelen.
Ook deze kunnen meebewegen met
fluctuerende waterstanden. De drijvende
gebouwen hebben als extra voordeel
dat ze (indien gewenst) flexibel zijn en
kunnen worden verplaatst.

Een amfibische woning staat het tijdens
normale omstandigheden op de grond,
maar zal tijdens een overstroming
of hoog water situatie mee omhoog
bewegen en gaan drijven. Middels een
geleidepaal wordt de woning op zijn plek
gehouden. De verbindingen met het vaste
land (zoals toegangspaden, riolering
en watervoorziening) worden flexibel
uitgevoerd

Gebouw

Gebouw, bouwblok

Gebouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Voorkomen schade

Voorkomen schade

Voorkomen schade

Waterdiepten. >200 cm

Waterdiepten >200 cm

  Substantiële investering

  Substantiële investering

Voorkomt overstromen gebouw

Voorkomt overstromen gebouw
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Waterdiepten > 200 cm

  Substantiële investering
Voorkomt overstromen gebouw

 Steigereiland IJburg

 Drijvend hotel

 Amfibische woning Maasbommel

IJburg is een recent aangelegd stadsdeel
van Amsterdam dat is gebouwd op
kunstmatige eilanden in het IJmeer.
Een gedeelte van het plangebied is als
bergingsgebied voor oppervlaktewater
opengehouden (niet opgespoten) en
heeft een dubbele bestemming gekregen:
waterberging èn wonen.

Naast wonen zijn ook andere drijvende
functies drijvend denkbaar, zoals
bijvoorbeeld hotels gevangenissen of
expositieruimten. Deze kunnen een
permanente ligplaats hebben of flexibel
ingezet worden en in een tijdelijke
ruimtebehoefte voorzien.

De Gouden ham, een recreatieplas aan
de Maas in Maasbommel, heeft zowel
drijvende als amfibische woningen.

Het wonen is gerealiseerd met drijvende
woningen, die deels projectmatig
ontwikkeld zijn en deels uit vrije kavels
die zelf ontwikkeld kunnen worden.
De drijvende woningen zijn met
openbare steigers toegankelijk en met
elkaar verbonden. De steigers zijn
uitgevoerd met nutsleidingen en een
afzonderlijke meterkast voor iedere
woning. Verder zijn de steigers ten
behoeve van de regelgeving uitgerust
met een vorstvaste rioleringsbuis,
relingen, brandschermen en droge
blusleidingen.

Door een open verbinding met de rivier
is de recreatieplas onderhevig aan
behoorlijke peilfluctuaties. De amfibische
woningen liggen onderaan de dijkhelling
op de grens van land en water. Bij een
normaal waterpeil liggen ze droog en
is de hellende tuin naast de woning
gewoon te gebruiken. Bij toenemend
waterpeil loopt de tuin geleidelijk onder
en bij hoge waterstanden drijft de
woning (naar verwachting ongeveer één
keer in de vijf jaar).
Elke woning staat op een betonnen bak
die een dubbelrol vervult als drijflichaam
en kelder. De opbouw op het drijflichaam
is zo licht mogelijk uitgevoerd zodat
de woning daadwerkelijk kan drijven.
De drijflichamen zijn twee-aan-twee
gekoppeld om voldoende stabiliteit
te waarborgen. Twee geleidingspalen
houden het geheel op zijn plek.

Drijvende woningen (foto: Defacto)

Drijvend hotel (foto: Defacto)
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Amfibische woning Maasbommel (foto:
Defacto)

 Dry-proof: verhoogd op palen
Een verhoging van een gebouw is niet alleen te bereiken door een verhoogd maaiveld of terp, maar ook door een verhoging van
een gebouw op palen. Hoewel dit vooral bij individuele woningen wordt toegepast kunnen ook grotere bouwblokken of openbare
ruimten verhoogd op palen worden aangelegd.

 Paalwoning

 Appartementen op palen

 Openbare ruimte op palen

Huizen op palen dienen zo aangelegd
te worden dat ze tot een bepaalde
overstromingsdiepte droog blijven.
De ruimte onder de woning
en tussen de palen kan indien
gewenst gebruikt worden, mits deze
overstromingsbestendig is ingericht;
bijvoorbeeld als parkeerruimte of tuin.
Vaak worden paalwoningen toegepast
in gebieden waar permanent water staat
waarvan de diepte bij overstromingen
verder kan toenemen.

Het is ook mogelijk een heel
appartementencomplex of bouwblok
verhoogd op palen aan te leggen en zo
schade bij overstromingen te voorkomen.
De ruimte onder het complex kan
gebruikt worden als parkeerruimte of
uit een ondiepe waterpartij bestaan.
Door boven het water te bouwen kan
een wateroppervlak worden bebouwd
zonder dat dit ten kosten gaat van het
waterbergend vermogen van een gebied.

Het positioneren van een openbare
ruimte op palen wordt vooral toegepast
om op plekken waar er onvoldoende
ruimte is een openbare ruimte langs
het water te creëren (waarmee extra
ruimte wordt gecreëerd zonder de
waterbergingscapaciteit te beperken).
Openbare ruimten op palen kunnen
ook onderdeel uitmaken van
binnenstedelijke getrapte openbare
ruimten; bijvoorbeeld verhoogde routes
of openbare ruimten met daaronder
ruimte voor fietsenstallingen, parkeren of
schaduwrijke openbare ruimte.

Gebouw, bouwblok

Gebouw, bouwblok

Openbare ruimte

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Voorkomen schade

Voorkomen schade

Voorkomen schade, vluchtplek

Waterdiepten tot. >200 cm

Waterdiepten tot. >200 cm

  Substantiële investering

  Substantiële investering

Voorkomt overstromen woning

Voorkomt overstromen gebouw
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Waterdiepten tot. >200 cm

  Substantiële investering
Voorkomt overstromen openbare
ruimte

 Paalwoningen Houston

 Silodam Amsterdam

 Terpwoning Marken

Houston ligt in een gebied waar orkanen
kunnen optreden die vloedgolven en
overstromingen kunnen veroorzaken.In
Houston is de primaire kering langs de
kust van beperkte hoogte en wordt vooral
ingezet op overstromingsbestendig
bouwen op palen.

De Silodam in Amsterdam is een goed
voorbeeld van een op palen geplaatst
bouwblok. Het appartementengebouw
staat op betonnen palen in het water is.
Op deze manier kon meer 'bouwgrond'
gerealiseerd worden zonder dat er een
kostbare landaanwinning nodig was.

De begane grond van de woningen
is niet bebouwd of bevat alleen een
parkeergarage. Het woongedeelte bevindt
zich volledig verhoogt op palen. Op deze
manier wordt schade aan woningen
in het geval van een overstroming
voorkomen.

Voor het bouwblok ligt in het IJ een
stevige invaarbescherming die zorgt dat
eventueel onstuurbaar geraakte schepen
het gebouw niet kunnen rammen en
beschadigen.

In de kustgebieden en langs de grote
rivieren zijn van oudsher woningen op
terpen gebouwd om ze te beschermen
tegen hoog water. Deze aangelegde
verhogingen bieden plek aan danwel
individuele woningen danwel kleine
dorpen of nederzettingen. Ze bieden
voldoende ruimte om bij hoog water ook
vee en voedselvoorraden hoog en droog
te stallen.
De terpwoning heeft net als de
paalwoning, een maximale waterhoogte
waarbij de bebouwing droog blijft.
Traditionele terpen liggen meestal
verspreid in het landschap en zullen
slechts bij overstromingen worden
omsloten door water. De terp ligt
dan geïsoleerd als een eiland in het
landschap. Moderne terpen worden
bijvoorbeeld gevormd door een
parkeergarage of waterdichte plint die bij
hoog water in het water staat.

De hoogterichtlijnen voor gebouwen
wordt steeds aangepast op basis van
de hoogst opgetreden waterniveaus.
De constructie op palen maakt dat de
woningen relatief eenvoudig verder
kunnen worden verhoogd.

Paalwoningen Houston -Galveston Bay (foto:
Defacto)

Silodam Amsterdam (foto: FaceMePLS)
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Terpwoning Marken (foto: Defacto)

 Dry-proof: verhoogd op terp
En goede van oudsher veel gebruikte manier om te beschermen tegen overstromingen is het verhoogd aanleggen van woningen of
het creëren van verhoogde vluchtplaatsen. In Amsterdam is de historische binnenstad bij aanleg verhoogd, wat nog steeds terug te
zien is in de beperkte maximale overstromingsdiepte in dit gebied. Ook in de Rotterdamse haven wordt dit principe gebruikt door
te werken met een uitgiftepeil wat in de tijd voor nieuwe ontwikkelingen indien nodig (zeespiegelstijging) kan worden aangepast.

 Terpwoning

 Appartementen op terp

 Openbare ruimte op terp

Het bouwen op terpen is een eeuwenoude
manier van beschermen tegen hoog
water. De woning wordt aangelegd op een
kunstmatig opgehoogde heuvel (terp),
waardoor de woning geen wateroverlast
zal ondervinden bij een overstroming.
Deze vorm van bescherming tegen
overstromingen is wel lastig in de tijd
nog uit te breiden; de hoogte dient dus
weloverwogen te worden gekozen.

Ook een heel bouwblok of
gebiedsontwikkeling kan integraal
verhoogd worden aangelegd, danwel op
een verhoogd maaiveld, danwel op een
verhoogde parkeergarage.

Door de openbare ruimte hoger dan de
maximale overstromingsdiepte aan te
leggen zal het straatmeubilair en de
vegetatie geen schade ondervinden
bij een overstroming. Daarnaast kan
een dergelijk ruimte dienst doen als
vluchtplek voor mensen of dieren en
eventueel deel uit maken van een
evacuatieroute.

Gebouw

Gebouw

Openbare ruimte

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Voorkomen schade

Voorkomen schade

Voorkomen schade, vluchtplek

Waterdiepten tot > 200 cm

Waterdiepten tot > 200 cm

  Substantiële investering

  Substantiële investering

Voorkomt overstromen woning

Voorkomt overstromen woning

 Rainproof

Waterdiepten tot >. 200 cm

  Substantiële investering
Voorkomt overstromen openbare
ruimte

 Rainproof
 Rainproof
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 Wet-proof: waterbestendige gebouwen en openbare ruimte
Bij wet-proof ontwikkelingen kan het water het gebouw of de openbare ruimte wel overstromen maar worden er maatregelen
getroffen om de schade te beperken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor waterbestendige inrichting of door vitale functies en
netwerken op verhoogd te plaatsen.

 Waterrobuuste vloer

 Waterrobuuste inrichting

 Verankeren machines

Om schade bij overstroming in gebouwen
te beperken kan gekozen worden voor
een waterrobuuste tegel- of pvc vloer
in plaats van een bijvoorbeeld veel
kwetsbaardere houten parketvloer. Na
een eventuele overstroming zal een
tegelvloer geen blijvende schade oplopen.

Een waterrobuuste inrichting van
bebouwing of openbare ruimten
kan schade beperken. Er kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het
verhoogd aanleggen van de elektra
en stopcontacten of het gebruik van
waterbestendige materialen.

Om overstromingsschade bij bedrijven
en industriële gebouwen te beperken
kunnen machines aan de vloer
verankerd worden. Dit voorkomt dat
ze gaan bewegen en extra schade
veroorzaken.

Gebouw

Gebouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Beperken schade

Beperken schade

Waterdiepten tot ca. 20 cm

Waterdiepten tot ca. 50 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Beperkt schade woning

Beperkt schade woning

 Rainproof

 Rainproof
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Gebouw
Bestaande bouw / Nieuwbouw
Beperken schade
Waterdiepten tot ca. 200 cm

 Beperkte investering
Beperkt schade binnenruimte

.

 Verhoogde (tussen)vloer

 Afschot & materiaal openbare ruimte  Uitgiftepeil Amsterdam

Door het toevoegen van een verhoogde
(tussen)vloer in industriële gebouwen
of boerderijen kunnen in geval van
een overstroming belangrijke objecten,
apparatuur en vee in veiligheid worden
gebracht. Dit voorkomt schade en
zorgt ervoor, dat de activiteiten na de
overstroming sneller weer opgepakt
kunnen worden.

Om te voorkomen dat het water na
een overstroming lang in de openbare
ruimte blijft staan kan een lichte
afwateringshelling (afschot) toegepast
worden. Op die manier kan het water
vanzelf wegstromen en is het gebied
sneller weer inzetbaar Door materiaal
te kiezen dat goed te reinigen is, wordt
het herstel en schoonmaken na een
overstroming makkelijker.

Gebouw

Een verhoogt uitgiftepeil zorgt ervoor,
dat een gebied geleidelijk verhoogt en
daardoor beter tegen overstromingen
beschermd wordt. Dit gebeurt geleidelijk
in het tempo van de (her-)ontwikkeling
van een gebied.
De nieuwe hoger gelegen gebieden
kunnen ook iets betekenen voor de
bestaande lagere gebieden door het
creëren van hoge plekken voor verticale
evacuatie.

Gebouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Nieuwbouw

Beperken schade

Beperken schade

Waterdiepten tot ca. 200 cm

Waterdiepten tot ca. >200 cm

   Hoge investering

  Substantiële investering

Beperkt schade binnenruimte

Beperkt schade binnenruimte

 Rainproof

Luchtfoto Amsterdam (bron: PDOK)
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 Waterbestendige vegetatie

 Verhoogd electriciteitshuisje

 Verhoogd toegangspad

Vegetatie in de openbare ruimte en
parken kan bij inundatie schade oplopen
of zelfs afsterven (bijvoorbeeld wanneer
ze overstromen met zout water). Door
soorten aan te planten die (tijdelijk)
onder water kunnen staan kan deze
schade worden voorkomen.

Wanneer de openbare ruimte
overstroomd kunnen electrakasten onder
water komen te staan en uitvallen. Het
verhoogd aanleggen van electrakasten
kan ervoor zorgen dat ze blijven
functioneren of sneller weer kunnen
worden ingezet.

Door het verhoogd aanleggen van paden
of wegen in de openbare ruimte blijven
deze routes begaanbaar tijdens een
overstroming. Dit is belangrijk voor de
toegankelijkheid van hulpdiensten en
het zichzelf in veiligheid brengen van
inwoners.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Beperken schade

Beperken schade

Behoud (hulpdienst) verbinding

Waterdiepten tot ca. >200 cm

Waterdiepten tot ca. 50-100 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Voorkomt schade beplanting

Voorkomt schade elektriciteitsnet

Rainproof

Rainproof & energietransitie

87



Waterdiepten tot ca. 50-100 cm

  Substantiële investering
Behouden toegankelijkheid
Rainproof

 Evacuatie: vergroten zelfredzaamheid
Slechts een deel van de inwoners van een gebied kunnen vooraf worden geëvacueerd (zie ook figuur A.1.11) dit betekent dat een
groot deel van de mensen binnen een gebied wat overstroomt zichzelf in veiligheid zal moeten brengen. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het verticaal evacueren door jezelf op een droge verdieping in veiligheid te brengen.

 Aggregaat op droge verdieping

 Eigen energiebron op dak

 Noodpakket op zolder

Tijdens een overstroming valt vaak de
elektriciteit uit. Een eigen aggregaat op
zolder zorgt ervoor dat je tijdens een
overstroming niet afhankelijk bent van
het elektriciteitsnetwerk.

Door eigen energie op te wekken op
het dak van je woning of op je eigen
terrein, bijvoorbeeld met zonnepanelen
of een kleine windturbine, ben je niet
afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk
(wat tijdens een overstroming kan
uitvallen). Het moet dan wel mogelijk
zijn de duurzame energie af te koppelen
van het elektriciteitsnetwerk: hiervoor
is een eigen accu/batterij en een extra
schakelaar nodig.

Bij een overstroming kunnen vitale
voorzieningen zoals elektriciteit,
water en gas mogelijk uitvallen. Een
noodpakket op een droge verdieping
kan dan uitkomst bieden. Hierin
zitten bijvoorbeeld flessen drinkwater,
houdbaar eten, warmhouddekens,
waterdicht verpakte lucifers, een fluitje.

Gebouw

Gebouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Waterdiepten tot >200 cm

Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Vergroot zelfredzaamheid

Vergroot zelfredzaamheid

Energietransitie
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Heb je voorbereidingstijd? Zorg dan dat
je water (benut de kraan zolang deze
nog werkt) dekens, kaarsen en eten
meeneemt naar een droge verdieping

Gebouw
Bestaande bouw / Nieuwbouw
Beperken slachtoffers
Waterdiepten tot ca. >200 cm

 Beperkte investering
Vergroot zelfredzaamheid

 Verticaal evacueren

 Verhoogde evacuatieroute

 Redden via dakraam

Verticaal evacueren is een belangrijke
manier om jezelf in veiligheid te brengen
in geval van een overstroming. Binnen
een woongebouw is het dan wel van
belang dat er toegang is tot deze droge
verdieping. Zeker in dichtbebouwde
stedelijke gebieden zoals Amsterdam
zijn veel panden zijn opgedeeld in
meerdere appartementen met een
eigen toegang. Het kan dan ook zijn
dat de kaart met gebouwen met droge
verdiepingen niet representatief is voor
het aantal woningen waarbinnen een
droge verdieping bereikt kan worden.

Een verhoogde evacuatieroute aan de
buitenkant van een gebouw zorgt ervoor
dat je jezelf in veiligheid kunt brengen
in geval van een overstroming. Dit wordt
vooral veel toegepast in buitendijkse
gebieden.

Een dakraam kan bij diepe
overstromingen waarbij je verticaal
evacueert (jezelf op zolder in veiligheid
brengt) een vluchtroute bieden waarmee
hulpdiensten je kunnen redden.

.

Gebouw

Gebouw / Bouwblok

Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Waterdiepten tot. >200 cm

Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering

  Substantiële investering

Vergroten zelfredzaamheid

Vergroten zelfredzaamheid
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Gebouw
Bestaande bouw / Nieuwbouw
Beperken slachtoffers
Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering
Vergroten zelfredzaamheid

 Evacuatie/Vluchtplan

 Sheltergebouw

 Noodplan

Publieke gebouwen hebben vaak
vluchtroutes voor brand. Het is van
belang om van tevoren ook na te denken
over het jezelf in veiligheid brengen bij
overstromingen: kun je het best proberen
het gebied uit te komen of op een droge
verdieping te schuilen? Waar zijn de
eventuele hoge en droge plekken of
shelters in de buurt? Door hier vooraf
bewustzijn voor te creëren en over na te
denken neemt de zelfredzaamheid toe.

Bij overstromingen kan een
sheltergebouw onderdak bieden aan
omwonenden die geen eigen droge
verdieping hebben. Men kan zichzelf in
veiligheid brengen door voor het water
het gebied bereikt naar de shelter te
gaan. Is er een verhoogde evacuatieroute
dan kan men de shelter ook tijdens een
overstroming bereiken.

Door een goed noodplan te hebben
waarin duidelijk is welke stappen in het
geval van een overstroming genomen
moeten worden, kunnen schade en
slachtoffers worden beperkt. Een
noodplan kan zowel op de schaal van
een regio of stad als op de schaal van
een bedrijventerrein of bouwblok worden
opgesteld.

Gebouw / Bouwblok

Stad/buurt

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Waterdiepten tot >200 cm

Waterdiepten tot >200 cm

  Substantiële investering

  Substantiële investering

vergroten zelfredzaamheid

vergroten zelfredzaamheid
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Gebouw / Bouwblok
Bestaande bouw / Nieuwbouw
Beperken schade en slachtoffers
Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering
Beperkt schade

 Transformatorkast Persingen

 Verhoogd evacuatiepad

 Signalering evacuatieroute

In Hamburg HafenCity zijn de gebouwen
die kunnen overstromen middels
stalen loopbruggen verbonden met een
nabijgelegen hoger gebied. Hiermee
blijven de in geval van een overstroming
bereikbaar.

In gebieden met een hoog
overstromingsrisico kan het inrichten
van evacuatieroutes helpen om
slachtoffers te beperken. Dit vereist wel,
dat het risico op overstromingen van
tevoren verspeld kan worden. Zoals
bijvoorbeeld in Houston (USA) waar het
overstromingsrisico samenhangt met
orkanen die waarvan het tot op zekere
hoogte te voorspellen is waar ze het land
dreigen te bereiken, zodat mensen op tijd
kunnen evacueren.

Hamburg HafenCity

Dit transformatorgebouw is in een
overstromingsgevoelig gebied gebouwd.
Om schade te voorkomen is het verhoogd
aangelegd. Dit gebouw van 1930 is
tegenwoordig Rijksmonument.

De loopbruggen zijn zo gedimensioneerd
dat ze goed toegankelijk zijn voor
hulpdiensten. Doordat dit buitendijks
gebied betreft overstroomt het gebied
frequent (iedere paar jaar), wat de
investering in deze hoogwaterroutes
in relatie tot de gebruiksfrequentie de
moeite waard maakt.
Onder normale omstandigheden worden
de paden ook gebruikt door voetgangers.
De verhoogde voetpaden hebben als
voordeel dat ze fly-overs vormen over
een drukke straat en een kanaal.

Transformatorkast Persingen (foto: Havang(nl)
via wikimedia commons)
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snelweg Houston

Om de evacuatie te bevorderen zijn
alle wegen tijdens de evacuatie
eenrichtingsverkeer zodat de capaciteit
van de wegen verdubbeld.

Hurricane evacuation highway sign (foto: Tony
Webster)

 Verhoogde plek buitenruimte

 Vluchtroute gebied uit

 Amfibisch straatmeubilair

Een verhoogde plek in de buitenruimte
kan als vluchtplaats dienen voor
mensen en dieren die zich tijdens
een overstroming in veiligheid willen
brengen. Het is dan wel belangrijk
dat deze hoger gelegen plekken ook
daadwerkelijk goed bereikbaar zijn en
(ook 's nachts) niet zijn afgesloten door
bijvoorbeeld een hek.

Belangrijke hoofdwegen kunnen als
evacuatieroute dienen. Het is dan
belangrijk dat ze droog blijven (en dus
eventueel verhoogd liggen) en een goed
noodroute informatiesysteem hebben.

Amfibisch straatmeubilair staat in
de openbare ruimte. Tijdens een
overstroming gaat het amfibische
meubulair drijven en kan het als life-boat
dienen. Dit meubilair is bijvoorbeeld
geschikt voor recreatiegebieden die diep
kunnen overstromen en weinig verhoogd
gelegen droge plekken kennen.

Openbare ruimte

Stad/buurt

Openbare ruimte

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Waterdiepten tot >200 cm

Waterdiepten tot > 200 cm

  Substantiële investering

 Beperkte investering

Vergroten zelfredzaamheid

Vergroten zelfredzaamheid

Rainproof
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Waterdiepten tot > 200 cm

 Beperkte investering
Vergroten zelfredzaamheid

 Risicozonering: Geen kwetsbare functies op de begane grond
Voor vitaal en kwetsbare functies is het extra belangrijk om rekening te houden met gevolgbeperking omdat de kans op schade en
slachtoffers hier groter is of een grotere groep inwoners raakt.

 Geen woonbestemming

 Woningen met verdieping

 Geen kwetsbare functies

Tijdens een plotselinge diepe
overstroming (bijvoorbeeld ’s nachts)
kunnen mensen die op de begane grond
wonen slachtoffer worden doordat ze
niet op tijd gealarmeerd worden en niet
weg kunnen komen. Door in gebieden
met een grote overstromingskans geen
woningen met slaapvertrekken op de
begane grond te realiseren kan het risico
op slachtoffers worden verkleind.

Indien er een woning is gesitueerd op
de begane grond in diep overstroombaar
gebied is het van belang om een
vluchtroute naar droge verdiepingen
te verzekeren. Bewoners kunnen dan
tijdens een plotselinge overstroming snel
naar boven vluchten.

Vitale- en kwetsbare functies, zoals
basisscholen, verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen, bedrijven met schadelijke
stoffen of energievoorzieningen
kunnen in gebieden die diep kunnen
overstromen het best niet op de begane
grond geplaatst worden. Kwetsbare
groepen kunnen zichzelf tijdens een
overstroming minder goed in veiligheid
brengen. Het uitvallen van vitale functies
kan een grote groep inwoners treffen.

Gebouw / Bouwblok

Gebouw / Bouwblok

Gebouw / Bouwblok

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Bestaande bouw / Nieuwbouw

Beperken slachtoffers

Beperken slachtoffers

Waterdiepten tot ca. 200 cm

Waterdiepten tot ca. 200 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Geen kwetsbare functies

Geen kwetsbare functies
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Beperken slachtoffers
Waterdiepten tot ca. 200 cm

 Beperkte investering
Geen kwetsbare functies

Risicozonering: niet ontwikkelen in diep overstroombare gebieden
Er zijn gebieden die zeer diep kunnen overstromen; vaak zijn dit diepgelegen polders of droogmakerijen. Als er in dergelijke
gebieden een substantieel overstromingsrisico is dan kan het een overweging zijn in deze gebieden de investeringen en daarmee
de mogelijke gevolgen van een overstroming niet verder te laten toenemen.

 Niet ontwikkelen diepe polders

 Verhoogd uitgiftepeil

Vele diepe polders en droogmakerijen
kennen een grote maximale
overstromingsdiepte, waardoor de kans
op slachtoffers tijdens een overstroming
van een dergelijk gebied groter kan zijn.
Het kan een afweging zijn dergelijk diep
overstoombare gebieden niet meer of
adaptief te bebouwen (of te zorgen dat
de keringen worden versterkt en de kans
verkleind).

Een verhoogd uitgiftepeil voor nieuwe
ontwikkelingen zorgt dat de bebouwing
minder kans heeft te overstromen. Zo
is de Amsterdamse binnenstad bij de
aanleg verhoogd; de stad heeft hier nog
steeds profijt van doordat de maximale
overstromingsdiepte van dit gebied
nog steeds lager is dan in vele andere
delen van de stad. Ook de Rotterdamse
haven kent een dergelijk uitgiftepeil.
In theorie kan zo ver als wenselijk
worden opgehoogd, maar denk voor
grotere gebieden in Amsterdam aan
toepassingen tot ca 50 cm

Stad/buurt

Gebouw / Bouwblok

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Beperken schade / slachtoffers

Beperken schade / slachtoffers

Waterdiepten tot. >200 cm

Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering

 Beperkte investering

Geen (kwetsbare) functies

Voorkomt overstromen

 Rainproof
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 Geen kwetsbare functies
diep overstroombaar gebied

Door vitale en kwetsbare functies niet
in diep overstroombaar gebied aan
te leggen wordt de kans op schade
of slachtoffers door het niet tijdig
wegkomen van kwetsbare groepen of
het uitvallen van belangrijke functies
beperkt.

Gebouw / Bouwblok
Nieuwbouw
Beperken schade / slachtoffers
Waterdiepten tot >200 cm

 Beperkte investering
Geen kwetsbare functies

Kansrijke maatregelen gevolgbeperking stedelijke ontwikkelingen Amsterdam
Vanuit de toolbox zijn voor de gemeente Amsterdam verschillende onderdelen en
maatregelen in het bijzonder interessant: Hieronder enkele inzichten uit deze studie.

Aandacht voor kansen meerlaagsveiligheid
Door de primaire focus op de eerste laag van de meerlaagsveiligheid (verkleinen van
de kans op overstromingen) worden kansen gemist voor het kostenefficiënt inpassen
van maatregelen voor gevolgbeperking bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door meer
bewustzijn van de overstromingsrisico's bij ruimtelijke onwikkelaars kunnen kansen
worden verkend en benut die nu onbenut blijven.

Richtlijnen en afwegen doelmatigheid
Tijdens de case study HavenStad (uit het volgende hoofdstuk) bleek dat
richtlijnen goed werken als basis voor een risicodialoog waarin wordt gewerkt
met terugkeertijden die de gebruikelijke planningstermijnen overstijgen: ze
geven duidelijkheid over wat al dan niet een acceptabel risico is. Daarbij is er een
wisselwerking tussen het risico wat je wilt accepteren en wat ruimtelijk goed
inpasbaar is. Er moet dan ook altijd worden gekeken wat doelmatig is: welke risico's
zijn niet acceptabel en moeten altijd worden geadresseerd (zie ook de richtlijnen
concept basisveiligheid) en wat is er vanuit de ruimtelijke ontwikkeling nog goed
met beperkte kosten inpasbaar (en daarmee doelmatig). Dit vraagt ook om politieke
(beleids)keuzen.

Is het risico acceptabel?
Of een maatregel de moeite waard is hangt ook af van het risico en de terugkeertijd:
daarbij is de vraag altijd is het risico acceptabel of niet? Een waterbestendige vloer in
een woning kan een overweging zijn in een gebied waar frequent waterschade kan
ontstaan (bijvoorbeeld buitendijks), maar voor een bijvoorbeeld 1:1.000 terugkeertijd
is het de vraag of het overstromingsargument doorslaggevend is bij de keuze van een
vloer en of het risico gewoon acceptabel is (aangezien een vloer vaak toch al met een
hogere frequentie wordt vervangen).
Dat kan anders liggen voor de bijvoorbeeld de meterkast of de dataserver: hiervan
kan het opnieuw aanleggen veel kosten met zich meebrengen (elektranetwerk) of het
verlies veel impact hebben (dataverlies) als deze zonder meerkosten met slimmer
positioneren binnen een gebouw kunnen worden beschermd tegen overstromingen
dan is het al snel de moeite waard dit ook daadwerkelijk te doen.

Afweging tegenstrijdige functionele belangen
Het kan zijn dat de maatregel voor waterveiligheid een belemmering vormt in
het dagelijks gebruik; bijvoorbeeld een hogere drempel die de toegankelijkheid
vermindert. Bij schade kan dat betekenen dat de afweging tussen dagelijks gebruik
en het accepteren van risico uitvalt richting meer risico accepteren (het eventuele
dagelijkse ongemak weegt niet op tegen het potentieel voorkomen van extra schade).

95



Kansen gevolgbeperking voor nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam
Voor een overstromingsdiepte tot 20 cm is er een koppeling met rainproof mogelijk.
De maatregelen om tot een overstromingsdiepte van 20 cm waterbestendig te bouwen
vragen vaak een beperkte investering en zijn goed ruimtelijk inpasbaar. In het concept
basisveiligheidsniveau is dat ook ingezet op het nemen van maatregelen die schade
bij deze overstromingsdiepte voorkomen.
Een micro-hoogte strategie waarbij slim wordt omgegaan met het creëren en
positioneren van verhogingen (of verhoogde randen) in bebouwing of de openbare
ruimte kunnen in gebieden met een overstromingsdiepte tot ca 50-100 cm goed
worden ingezet om schade te voorkomen of beperken. Dit is wel een maatregelen
die bij gebiedsontwikkelingen alleen vooraf getroffen kan worden; bij eventuele
herontwikkeling van individuele gebouwen is de hoogte lastig aan te passen. Zorg dat
de motivering en afwegingen voor de gekozen hoogte goed worden vastgelegd zodat
deze bij herontwikkeling niet worden vergeten en aangetast.
Veel maatregelen voor het beperken van schade of slachtoffers zoals het plaatsen
van noodstroomvoorzieningen op een droge verdieping zijn zonder substantiële
meerkosten in te zetten: door meer aandacht ('het tussen de oren krijgen') voor
overstromingsrisico's kunnen deze goed worden ingezet.
Vitaal en kwetsbare functies verdienen extra aandacht, zonering kan daarbij een
goed middel zijn om vitaal of kwetsbare functies niet in gebieden te plaatsten
die een substantieel overstromingsrisico kennen (zie ook de richtlijnen van het
concept basisveiligheidsniveau van de MRA). Het plaatsen van voorzieningen voor
kwetsbare groepen op een droge verdieping kan botsen met het voordeel van goede
toegankelijkheid op de begane grond die juist voor deze groep (met ouderen en jonge
kinderen) vaak veel voordelen heeft; maar het zorgen dat de kwetsbare functie niet in
een diep overstroombaar gebied wordt geplaatst of er een goede vluchtroute naar een
droge verdieping kan veel verschil maken.
Voor vitale functies zoals het elektranet zou een keer goed moeten worden bekeken
wat de voordelen van de verhoogde/ aangepaste aanleg van verschillende onderdelen
van het netwerk in overstroombare gebieden zou kunnen opleveren, zodat hier een
strategie voor kan worden ontwikkeld voor ontwikkellocaties en op stadsschaal.
Het beter verkennen van de bestaande woningen (in plaats van de indicatie van
panden) met een al dan niet droge verdieping kan een belangrijke stap zijn richting
het beter in beeld brengen van de zelfredzaamheid binnen de stad. In relatie hiermee
is het verkennen van mogelijkheden voor het ontwikkelen van gebouwen die als
shelter kunnen dienen voor de omgeving een interessante kans .
Er zijn gebieden waar ontwikkelen risicovol is (zie concept basisveiligheidsniveau
MRA) voor deze gebieden is een goede afweging over het ontwikkelen in
dergelijke gebieden en zo ja de wijze waarop essentieel. Een goed noodplan en
evacuatiestrategie op de schaal van de stad kan extra kansen en richtlijnen voor
meerlaagsveiligheid in beeld brengen. Bijvoorbeeld het verhoogd aanleggen van
bepaalde routes, benutten en geschikt maken van verhoogd gelegen plekken als
shelters (bijvoorbeeld metrostations) of het inzetten op goede informatievoorziening.
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Visiekaart Havenstad (overhavenstadt.nl)
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DEEL E

Demonstratieproject
Havenstad
Tijdens een serie dialoogsessies zijn de opgaven voor waterveiligheid
en de kansen voor gevolgbeperkingen gezamenlijk met experts
en stakeholders verkend. Deze sessies hebben tot verschillende
inzichten geleid met betrekking tot het in beeld brengen van de
overstromingsrisico's en de mogelijke kansen en maatregelen voor
gevolgbeperking. De inzichten uit dit demonstratieproject zijn
meegenomen in het stappenplan voor het verkennen van kansen
voor meerlaagsveiligheid, de toolbox en aanbevelingen in de eerdere
hoofdstukken.
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6 – Toekomstige
ontwikkeling Havenstad
Het Havenstad gebied zal de komende decennia stapsgewijs worden ontwikkeld en
getransformeerd.
De Gemeente Amsterdam beschrijft de ontwikkeling en ambitie voor dit gebied als
volgt: "De potentie van Havenstad is groot. De omvang van het gebied, zonder het
wateroppervlak, is met 650 ha aanzienlijk en de ligging is zeer gunstig: binnen de Ring
A10 en met grote delen aan het IJ. Omvang en ligging brengen een vernieuwende
stedelijke ontwikkeling dichtbij. Een ontwikkeling die van toegevoegde waarde is
voor de enorme behoefte aan betaalbare woningen en de economische vitaliteit
van Amsterdam en de MRA. In Havenstad wonen én werken straks zo’n 150.000
mensen uit alle leeftijds- en inkomensgroepen in aantrekkelijke wijken met elk een
eigen identiteit en kwaliteit. Goed bereikbaar met openbaar vervoer en fiets, met alle
voorzieningen (scholen, parken, sport, winkels en zorg) in de buurt en duurzaam. Want
mede dankzij omvang en ligging kan hier stap voor stap een inclusieve en duurzame
stad worden gebouwd." (Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 2020)

Fig. E.6.1 Visiekaart Havenstad (bron: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 2020: 11)
Illustratie: Overzichtskaart Haven-Stad in de Ontwikkelstrategie 2017

Gemeente Amsterdam
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Bij de ontwikkeling van Havenstad staan groen, bereikbaarheid en duurzaamheid
centraal. Er wordt ingezet op hoogbouw waarbij dichtheden in de verschillende
deelgebieden variëren. Er zal een mix van wonen en werken ontstaan met
voorzieningen in de buurt, die via multimodale verbindingen (inzettend op OV- en
fietsverbindingen) goed bereikbaar zullen zijn. Naast infrastructuur vereist dit de
uitbreiding van het energienetwerk, groenvoorzieningen en infrastructuur voor
watermanagement.

Vroegtijdig verkennen kansen Meerlaagsveilgheid
De ontwikkeling van Havenstad vindt gefaseerd plaats over een langere periode.
In Sloterdijk Centrum en Sloterdijk I Zuid zijn werkzaamheden bijvoorbeeld al
van start gegaan terwijl de ontwikkeling van de Coen- en Vlothaven pas na 2040
van start zal gaan. Het is belangrijk om vooraf voor heel Havenstad een goede
waterveiligheidsstrategie neer te zetten. Zo zorg je dat je op tijd bent om in te
zetten op strategische keuzen die alleen aan het begin van de ontwikkeling kunnen
worden genomen (zoals bijvoorbeeld het ophogen van het maaiveld). Zo kan worden
voorkomen dat high-regret investeringen of ontwikkelingen worden gedaan
die een lock-in veroorzaken met betrekking tot het openhouden van mogelijke
oplossingsrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging

Fig. E.6.2 Fasering ontwikkeling Havenstad (kaart Defacto stedenbouw, bron data: Gemeente
Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid 2020)
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7 – Overstromingsrisico
Havenstad
Door middel van een combinatie van desk study en een reeks dialoogsessies met
experts en stakeholders zijn de risico's voor Havenstad gezamenlijk verkend.
Maximale overstromingsdiepte en kans van optreden
Havenstad kan overstromen. Onderstaande kaarten met de maximale
overstromingsdiepte bij verschillende terugkeertijden geven een eerste indicatie van
de overstromingsdiepte bij een bepaalde terugkeertijd. Zo kunnen bij een kans van
één in de 100 jaar voornamelijk de randen langs het NZK overstromen, terwijl bij een
kans van ééns in de 10.000 jaar meerdere gebieden met meer dan 1 meter kunnen
overstromen. Deze kaarten geven een samengesteld overzicht van verschillende
overstromingsscenario's die waarschijnlijk niet gelijktijdig plaatsvinden.
Wat opvalt is dat het naastgelegen Westerpark al bij een middelgrote kans van eens
in de 100 jaar en Tuindorp Oostzaan bij een kleine kans van eens in de 1.000 jaar kan
overstromen.

Fig. E.7.3 Maximale overstromingsdiepte bij verschillende overstromingskansen voor Havenstad
(kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Overstromingsscenario's vanuit primaire keringen
Als we de achterliggende overstromingscenario's bekijken zien we dat de
overstromingen vanuit verschillende richtingen (zie ook Hoofdstuk 1.1) verschillende
karakteristieken hebben in relatie tot aankomsttijd, overstromingsdiepte en -duur van
een overstroming van Havenstad. Bij een doorbraak of falen van de primaire kering in
zowel IJmuiden als langs de Lek, kunnen delen van Havenstad onder water komen te
staan, wel zijn de overstromingskarakteristieken heel verschillend.

Overstroming vanuit IJmuiden
Overstroming vanuit de rivier de Lek
Overtoppen of doorbraak (bres)
Doorbraak
Zeer/Extreem kleine kans
Zeer/Kleine kans
Diepe overstroming (bij bres)
Overstroming
Snelle aankomsttijd (bij bres)
Lange aankomsttijd (erg afhankelijk van
Korte overstromingsduur (1 dag)
breslocatie)
Lange overstromingsduur (dagen)

––
––
––
––
––

––
––
––
––
––

Fig. E.7.4 Overstromingsdiepte en aankomsttijd 1:10.000 bij een dijkdoorbraak Lekdijk (bres:
Kasteel Amerongen) (links) en bres kering IJmuiden (rechts). (kaart: Defacto stedenbouw, bron
data: LIWO).

Overstromingsscenario's vanuit regionale keringen
Naast doorbraken van primaire keringen hebben ook (eventueel daarmee
samenhangende en op volgende) regionale overstromingsscenario's invloed
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op Havenstad. Bijvoorbeeld een doorbraak bij Amsterdam Zuid met een snelle
aankomsttijd en een overstromingsdiepte van ca 1 m of een doorbraak bij Halfweg
met een snelle aankomsttijd en een overstromingsdiepte van ca 1,5 m.

Fig. E.7.5 Overstromingsdiepte en aankomsttijd 1:10.000 bij een dijkdoorbraak Amsterdam Zuid
(links) en Halfweg (rechts). (kaart: Defacto stedenbouw, bron data: LIWO).

We zien (zie hieronder) dat het overstromingsrisico bij het naastgelegen Tuindorp
Oostzaan mede wordt veroorzaakt door overstromingsscenario's waarbij bressen in
de regionale kering ontstaan. Er zijn meer scenario’s voor regionale dijkdoorbraken
met invloed op Havenstad. De hier weergegeven scenario's bleken tijdens de
dialoogsessies het meest relevant vanwege hun relatief grote kans.

Fig. E.7.6 Overstromingsdiepte 1:10 dijkdoorbraak (bres: 13 en 16) Noordhollandsch Kanaal (kaart:
Defacto stedenbouw, bron data: LIWO)
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Impact klimaatverandering op de overstromingsdiepte
Tijdens een expertsessie is de impact van lange termijn klimaatverandering op
het overstromingsrisico van havenstad met experts besproken (daarbij hebben we
ons vooral op havenstad gericht en nog niet op de rest van Amsterdam). De huidige
overstromingsdiepte waarmee voor Havenstad rekening wordt gehouden is ca + 1,3
meter NAP. De waterstand zal worden beïnvloed door de lijn van de wind waardoor er
ca 25 cm opstuwing kan plaatsvinden (overstromingsdiepte van ca 1.2 -1.7 m + NAP).
De nieuwe zeesluis IJmuiden heeft een ontwerplevensduur van 100 jaar, bij de bouw is
rekening is gehouden met een zeespiegelstijging tot 2120 van 1,52 m (dit is meer dan
het W+ klimaatscenario van het Deltaprogramma). De sluis is zo ontworpen dat deze
over 100 jaar nog steeds aan de wettelijke eis van 1/10.000 per jaar voldoet. Versnelde
zeespiegelstijging (van mogelijk 2 tot 3 meter in 2100) is hier nog niet in mee
genomen, deze zou voor de lange termijn kunnen resulteren in een grotere faalkans.
Door (versnelde) zeespiegelstijging zal de hoogte van de waterstanden bij stormvloed
op zee met de tijd toenemen. Dit betekent niet meteen dat ook de overstromingsdiepte
in het Noordzeekanaal evenredig toeneemt: de grootste faalkans is overslag waarbij
slechts een beperkte hoeveelheid water over de kering komt. Wel zal de terugkeertijd
van de mogelijke overstromingsdiepte toenemen. Overstromingsdiepten met een
huidige terugkeertijd van 1:100.000 jaar kunnen in de toekomst (rond 2100) al 1:10.000
jaar optreden (expert judgement). Op zeer lange termijn zou de overstromingsdiepte
bij Havenstad kunnen toenemen tot ca +1.7 (1.5-2.0) m NAP
Deze toenemende terugkeerkans geld ook voor de overstromingen vanuit de Lek,
waar door klimaatverandering de rivierwaterstanden kunnen toenemen. Ook zal het
piekpeil van het Noordzeekanaal van +0 m NAP (en bijbehorende maalstop) vaker
worden bereikt en eventueel worden verhoogd tot +0.2 of zelfs +.0.5 m NAP).
Het is wel belangrijk te weten dat dit modelberekeningen zijn met de meest
extreme bressen, dit betekent dat de waarden geen absolute waarden zijn en er ook
overstromingen met een hogere terugkeertijd en lagere overstromingsdiepte kunnen
optreden: de overstromingsdiepten zijn een startpunt voor de dialoog en geen harde
randvoorwaarden.
Stormvloed (bij versnelde zeespiegelstijging:
mogelijk +2 / +3 meter in 2200 - 2300)
+ 6 m NAP stormvloed bij 1,5 m zeespiegels�jging (2100)
+ 5 m NAP stormvloed (T: 100.000)

+ 2-3 m NAP storm (nu)

+ 1 m NAP vloed (nu)

Noordzee

+1,3 - 1,7 overstromingsdiepte nu (T: 10-100.000), 2100 (T: 1-10.000)
+ 0,2 //+ 0,5 m piekpeil (toekomst T:100)
0,0m piekpeil (nu T:72), 2100 jaarlijks
-0,40m streefpeil (nu)

Noordzee kanaal

Maaiveld
Haven-stad
vanaf +1 NAP

Haven-Stad

Fig. E.7.7 Mogelijke verandering van de overstromingsdiepte in 2100 door zeespiegelstijging en
peilopzet NZK, op basis van expert judgement tijdens de werksessie (beeld: Defacto stedenbouw)
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Uitgangspunten hoog water peil en terugkeerkans Havenstad
Op basis van de verzamelde gegevens zijn voor het overstromingsrisico in Havenstad
zijn tijdens de werksessie de in de figuur opgenomen uitgangspunten opgesteld.

Fig. E.7.8 Overstromingsdiepten en terugkeertijden in 2100 (bron: Durk Riedstra, RWS)
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8 – Kansen gevolgbeperking
in Havenstad
Op basis van het kaartmateriaal is te zien dat Havenstad gevoelig is voor
overstromingen. In de werksessies met verschillende experts van Toekomstbestendig
watersysteem (TB), Gemeente Amsterdam, RWS WVL, Veiligheidsregio, Brandweer,
Waternet zijn risico's en kansen voor gevolgbeperking verkend. Hierbij stond de vraag
centraal, welk risico acceptabel is voor verschillende gebruiksfuncties en waarop
ingezet kan worden om gevolgen te beperken.
Tijdens de discussie bleek dat het goed interpreteren van kansen en risico's lastig
is, de randvoorwaarden voor plaatsgebonden overstromingsrisico's een belangrijk
hulpmiddel kunnen zijn. Het ontbreekt echter nog aan een concreet afwegingskader
en politieke (beleids)keuzes. Als we het "Concept Basisveiligheidsniveau
Klimaatbestendige nieuwbouw" van de MRA bekijken, zien we dat sommige plekken
binnen het gebied diep kunnen overstromen en hier moet worden ingezet op schuilen
en evacueren daarnaast zijn er aandachtsgebieden voor vitaal en kwetsbare functies
en enkele gebieden waar ontwikkelen risicovol zou zijn.

Fig. E.8.9 Basisveiligheidsniveau overstromingen en de beoogde bouwblokken (kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: MRA 2020, LIWO en Havenstad).
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8.1 – Aandachtspunten en kansen op gebiedsniveau
Met de gehouden werksessies voor Havenstad staan we pas aan het begin van de
discussie over gevolgbeperking en waterbestendig ontwikkelen in dit gebied. Wil je
tot concrete afwegingen en maatregelen komen dan zijn verdere stappen nodig. Zeker
als basis voor een politieke afweging moeten kansen, gevolgen, kosten en ruimtelijke
implicaties verder in beeld worden gebracht. Hieronder enkele eerste inzichten die
tijdens deze verkenning al naar voren zijn gekomen.
Voor het open houden van adaptatiepaden zijn de aanbevelingen die voor de regio
gelden (zoals beschreven in hoofdstuk), ook relevant voor Havenstad:

––Rekening houden met een opzet calamiteitenpeil op het Noordzeekanaal en
Markermeer (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of herontwikkeling)

––Inzetten op het reserveren van ruimte voor (regen)waterberging
––Aandacht voor benutten kansen meerlaagsveiligheid: benutten overmaat

bestaande regionale keringen, benutten kansen voor gevolgbeperking (schade,
slachtoffers en vitaal en kwetsbare functies) en noodplannen
Meer integrale water-landgebruik afwegingen bij ruimtelijk economische
ontwikkelingen en inzet op slim watergebruik.

––

Verhoging maaiveld
Voor Havenstad is geredeneerd van de grondwaternorm sowieso een
maaiveldverhoging nodig. Er is in het Wateradvies MER een eerste inschatting
gegeven van de benodigde ophoging tot boven het overstromingsniveau van +1,3 m
NAP, maar hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden (MER 2017). deze
ophoging zal een positief effect hebben op de overstromingskans en/of -diepte.
Een maaiveldverhoging kan voorafgaand aan de gebiedsontwikkeling vaak
goed worden ingepast en ingezet, zodra de bouwblokken staan is het lastig de
maaiveldhoogte nog aan te passen. Dit betekent dat goed zou moeten worden gekeken
tot welke hoogte het maaiveld zonder grote meerkosten zou kunnen worden verhoogd,
of waar een micro-hoogte strategie (verhoogde trottoirs, woonlagen of openbare
ruimte) kan worden ingezet om bebouwing te beschermen tegen overstromingen. Met
name ook maatregelen voor overstromingen tot 20 en tot 50 cm waarbij schade aan
gebouwen en in de openbare ruimte kan worden voorkomen en/of beperkt.

Gevolgbeperking slachtoffers
In Havenstad zullen veel mensen komen te wonen. De eerste inschatting is dat voor
het beperken van slachtoffers kan worden ingezet op verticale evacuatie en er geen
extra aandacht nodig is voor horizontale evacuatie:

––Een bres bij IJmuiden zal voorkomen tijdens een zware storm. Dit betekent dat de
weersomstandigheden slecht zullen zijn en er zal een code rood worden afgeven
waarbij bewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. Omdat in Havenstad
ingezet wordt op hoogbouw en overstromingsdieptes de eerste verdieping niet
zullen bereiken, zal het waarschijnlijk niet nodig zijn om te evacueren. Een
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dergelijke overstroming kent een korte overstromingsduur van ca 1 dag het zal
voor veel bewoners mogelijk zijn deze periode in hun woning te blijven.
Bij een doorbraak langs de Lek zal met een langere overstromingsduur zal de
dijkdoorbraak en het naderende water van tevoren bekend zijn. Hierdoor kan een
deel van de bewoners er eventueel voor kiezen vooraf het gebied te verlaten om
een veilige plek buiten het overstromingsgevoelige gebied op te zoeken. Hier zijn
aanvullende maatregelen denkbaar om het vluchten uit het gebied te faciliteren,
zoals aangepaste verkeersinformatieborden die aangeven dat verkeersstromen
(uitgezonderd hulpdiensten) tijdelijk alleen nog het gebied uit gaan.

––

Fig. E.8.10 Toekomstige bewonersaantallen (fase 1 en 2) en kwetsbare voorzieningen Havenstad
(kaart: Defacto stedenbouw, bron data: Havenstad)

Bijdrage gevolgbeperking naastgelegen gebied
Naast Havenstad ligt Tuindorp Oostzaan, een woongebied met weinig droge
verdiepingen wat diep kan overstromen. Door de inzet op hoogbouw kan Havenstad
ontstaan kansen om deze in te zetten als shelter voor de omgeving. Door het
realiseren van een droge (openbaar toegankelijke) verhoogde plek binnen Havenstad,
kan de zelfredzaamheid voor bewoners van Tuindorp Oostzaan worden verbeterd.
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Fig. E.8.11 Beschikbare droge verdiepingen per buurt rondom Havenstad kaart: Defacto
stedenbouw, bron data: LIWO

Gevolgbeperking vitaal & kwetsbaar
Bij vitaal en kwetsbaar is er vooral gekeken naar de gebruiksfuncties op de begane
grond. In de gebieden aangegeven in figuur E3.10 bij voorkeur geen kwetsbare functies
zoals verzorgingshuizen of basisscholen op de begane grond. Het ligt echter vanuit
het gebruiksgemak (toegang op gelijk niveau) juist voor de hand dat deze functies
juist wel op de begane grond liggen. Hier zouden de kansen voor het inzetten
van ophogingen in de openbare ruimte of het creëren van toegang tot een droge
verdieping goed moeten worden verkend.
Ook bij de aanleg van de nieuwe elektriciteitsvoorzieningen en datacenters zou goed
moeten worden gekeken welke voorzieningen, waar en hoe het best kunnen worden
geplaatst in relatie tot de mogelijke overstromingsdiepte.
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Fig. E.8.12 (Geplande) energieinstallaties en BRZO locaties (kaart: Defacto stedenbouw, bron data:
Havenstad)

Risicoprofielen
Tijdens de werksessie zijn verschillende risicoprofielen gemaakt en gebruikt.
Hiernaast is een overzichtskaart te zien van de locaties waarvoor een risicoprofiel
is gemaakt, met daaronder een voorbeeld van een dergelijk risicoprofiel (te maken
op www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-overstroming bij het kopje: mijn
waterrisicoprofiel.)
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Fig. E.8.13 Geselecteerde locaties voor WaterRisicoProfiel (kaart: Defacto stedenbouw, bron data:
LIWO)

 Minervahaven-Zuid - Profiel deelgebied
––Maaiveldhoogte (AHN): +0,75 m NAP
––Eerder ingeschatte noodzakelijke maaiveldophoging
volgens de MER (2017): ca. 0,3-1 m

––Basisveiligheidsniveau: acceptabel risico, vitaal & kwetsbaar
beperken schade en inzet schuilen

––Type gebied: Stedelijke zone
––Type overstroming: Tot 1.5 meter, korte aankomsttijd van
enkele uren en een korte overstromingsduur

Scenario

Waterdiepte (m)

Overschrijdingskans per jaar
2019
2050
1:1.600

Indica�e
aankoms�jd

Kasteel Amerongen (1:2.000)

0,20

Amsterdam Zuid (1:10.000)

0,91

1:17.000

zeer kort (uren)

Halfweg (1:10.000)

1,03

1:21.000

zeer kort (uren)

IJmuiden (1:10.000)

0,64

1:8.000

1:790

zeer kort (uren)

Amsterdam Zuid (1:100.000)

0,91

1:22.000

1:50.000

zeer kort (uren)

Halfweg (1:100.000)

1,03

1:31.000

1:75.000

zeer kort (uren)

IJmuiden (1:100.000)

1,04

1:50.000

150.000

zeer kort (uren)

1:10.000

Fig. E.8.14 WaterRisicoProfiel (bron: Klimaateffectatlas, LIWO, Gemeente Amsterdam 2020, MRA 2020, beeld: Defacto)
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Indica�e
overstromingsduur

max. 1 dag

max. 1 dag

Bronnen
––Haven-Stad. Transformatie van 12 deelgebieden. Integraal Raamwerk. Versie 17
december 2020, ambtelijk concept (2020, gemeente Amsterdam)

––Concept-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (2021, gemeente Amsterdam)
––Concept-Werkwijze ruimtelijke klimaatadaptatie (2021, gemeente Amsterdam)
––Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte - IOOR (2020, gemeente Amsterdam)
––Thematische Studie Regenbestendige Gebiedsontwikkeling (gemeente
Amsterdam)

––De Waterbestendige Stad. Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio
Amsterdam (2012, o.a. gemeente Amsterdam en Waternet)

––Proeftuin klimaat in de stad Zaan-IJoevers (2012, o.a. gemeente Amsterdam en
Waternet)

––Waterbestendige Westpoort. Pilotstudie vitaal en kwetsbare functies in de haven
van Amsterdam (2013, o.a. gemeente Amsterdam en Waternet)

––Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort (2017, o.a. gemeente Amsterdam en
Waternet)

––Klimaatbestendige, vitale en kwetsbare functies Metropoolregio Amsterdam.
Quickscan Kaartenatlas (2018, Metropoolregio Amsterdam)

––Resilience by design Metropoolregio Amsterdam (2020, Metropoolregio
Amsterdam)

––Concept-basisveiligheidsniveau klimaatbestendige nieuwbouw (2021,
Metropoolregio Amsterdam)
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