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Deze uitgave is een achtergronddocument bij de strategie die door het hoogheemraadschap van Rijnland
wordt gevolgd om de overstromingsveiligheid binnen het beheergebied te handhaven. Het doel is om een
goed toegankelijk overzicht te geven in de kennis waarop het beleid is gebaseerd en de keuzes die nu
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achtergronden wordt verwezen naar de ‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen’.
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Inleiding

Ringvaartdijk van de Haarlemmermeer, langs de Lissepoelpolder

Z

org voor veiligheid was door de eeuwen heen

Waterschappen zorgen voor het juiste waterpeil in

de eerste prioriteit van het hoogheemraad-

sloten en kanalen. Via sloten, kanalen en rivieren

schap van Rijnland – en is dat nog steeds.

wordt overtollig water afgevoerd en met gemalen

Bescherming tegen overstromingen is een eerste

weggepompt. In droge tijden wordt juist extra water

voorwaarde om veilig te kunnen wonen en werken in

binnengelaten. De waterschappen beheren en onder-

dit deel van Nederland. Het Rijnlandgebied strekt

houden duinen en dijken, zodat ze sterk genoeg

zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmui-

blijven om het water tegen te houden. In opdracht

den tot Gouda. In deze streek, die aan de westkant

van de provincies onderzoeken de waterschappen,

wordt begrensd door de Noordzee, wonen, werken,

dus ook het hoogheemraadschap van Rijnland,

reizen en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen.

in de komende jaren of de regionale waterkeringen

Klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemda-

voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen.

ling zijn randvoorwaarden voor de waterhuishouding

Waterkeringen die niet op het juiste veiligheidsni-

in de 21ste eeuw. De waterkeringen moeten hoog en

veau zijn, zullen verbeterd moeten worden om in te

stevig genoeg zijn om de veranderingen die nu op

spelen op klimaatontwikkeling en te voorkomen dat

ons afkomen het hoofd te bieden. In de komende

het kadesysteem veroudert.

jaren zal het hoogheemraadschap van Rijnland een
aantal maatregelen uitvoeren om de oevers en kaden

Dit jaar zijn we gestart met een programma waar-

in het beheergebied waar nodig te verbeteren. Deze

binnen alle regionale keringen (dijken en kaden) op

brochure is bedoeld om daarover, naast de reguliere

hoogte en stevigheid worden bekeken en waar nodig

communicatie aan betrokken bewoners, informatie

verbeterd. Rijnland is een relatief groot waterschap,

en uitleg te geven.

met het beheer over 1.280 kilometer regionale keringen (zo’n 8 procent van het Nederlandse totaal).

Zestig procent van Nederland is overstroombaar
gebied – langs beken, rivieren, plassen en in de

Het Rijnlandgebied is een van de dichtstbevolkte en

polders. Ter bescherming tegen het water is Neder-

meest geïndustrialiseerde regio’s van de wereld. Hier

land opgedeeld in 53 primaire dijkringen. Een groot

ligt bovendien – in een van de diepste polders – de

deel van de Randstad ligt bijvoorbeeld in Dijkring

nationale luchthaven. In de komende jaren worden

14. Daarbinnen liggen weer polders met ieder een

over een lengte van zo’n 150 km alle urgente en risi-

eigen dijkje eromheen. Dit zijn de regionale keringen,

covolle dijken met prioriteit aangepakt. In ieder geval

om overstroming vanuit de ‘boezem’ – de kleine

tot 2020 is Rijnland bezig om op grote schaal te

rivieren (Oude Rijn en Gouwe) en het hoofdwatersys-

verbeteren. Het hele programma zal zo’n 300 mil-

teem van Rijnland – te voorkomen. In geval van een

joen euro kosten – kosten die door de inwoners van

doorbraak van primaire keringen bieden de regionale

Rijnland worden gedragen. Met deze grote investe-

keringen evacuatieroutes en beperken de versprei-

ring en met goed onderhoud is het watersysteem de

ding van het water.

komende halve eeuw weer op orde.
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1 Inleiding

Primaire keringen beschermen
tegen overstromen vanuit groot
buitenwater, en voorkomen miljardenschade en mogelijk duizenden slachtoffers. Regionale
keringen beschermen tegen
overstromen vanuit de boezem,
miljoenenschade en voorkomen
een (klein) aantal slachtoffers.

Het economische, maatschappelijke en natuurlijke

afkomen, sluit aan bij de missie van de waterschap-

belang van Nederland is groot en groeit verder.

pen. Dijken, duinen en kaden zijn karakteristieke

Daardoor heeft een overstroming zeer ontwrichtende

onderdelen van het Hollandse landschap. In de

gevolgen voor de hele samenleving. Het algemene

komende jaren zullen we er met andere ogen naar

advies van de Deltacommissie, om voorbereid te zijn

kijken: de waterkeringen staan aan de basis van

op grote veranderingen die op langere termijn op ons

onze welvaart en een veilige toekomst.
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De Heksloot tussen Haarlem en Spaarndam
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1 Inleiding

Schematische weergave van het Rijnlandgebied. In droge periodes (bovenste diagram) wordt zoet
water uit de Hollandse IJssel binnengelaten om verdroging en verzilting tegen te gaan. In natte
periodes pompen de boezemgemalen (bij Katwijk, Gouda, Halfweg en Spaarndam) het overtollige
water naar zee terug.
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Waarom nu
verbeteringen?

Zanddijk langs de Oostbroekpolder (Noord Aa)

10

H

et hoogheemraadschap heeft van de provin-

het verharde oppervlak van Nederland verdubbeld

cies opdracht gekregen om naast alle andere

en daarmee nam de natuurlijke waterberging sterk

taken de zorg voor veiligheid naar voren te

af. De komende jaren zal het bebouwde gebied

halen en nieuw in te richten. Het verbeteringspro-

opnieuw met 20 tot 30 procent uitbreiden.

gramma voor de regionale keringen past in een
brede reeks van maatregelen die door de overheden

Veranderend ruimtegebruik

zijn vastgesteld om onder de veranderende omstan-

Een belangrijke aanleiding om de keringen nog eens

digheden de veiligheid te waarborgen. Binnen het

kritisch te bekijken, is de uitbreidende bebouwing.

programma ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt nu bijvoor-

Daardoor zijn de gevolgen van een overstroming

beeld het uiterwaardenlandschap aangepast aan

tegenwoordig veel groter dan tien of vijftig jaar

hogere waterstanden. Langs de kust worden de

geleden. Bij het verstevigen van de primaire keringen

‘zwakke schakels’ aangepakt.

(kust en rivieren) heeft de (eerste) Deltacommissie in
de jaren zestig van de vorige eeuw al een kosten-

Veranderende randvoorwaarden

batenanalyse gemaakt. De investeringen om het

Rijnland wil goed inspelen op de veranderingen die

overstromingsrisico te beperken zijn toen afgezet

op ons afkomen: regelmatige versterking van het

tegen het mogelijke aantal slachtoffers en de directe

keringensysteem, zodat dit de vereiste veiligheid

economische schade. Het risico is de kans dat een

blijft bieden, hoort daarbij. Alle 1.280 kilometer

dijk doorbreekt vermenigvuldigd met de schade voor

kaden en dijken van Rijnland worden door het hoog-

het achterliggende gebied. Volgens deze methode

heemraadschap jaarlijks geïnspecteerd, eerst in het

van risicoanalyse is de achterliggende waarde

voorjaar en bij aanhoudende droogte veel delen

(woningen, infrastructuur, bedrijven) het meest

nogmaals in de zomer. Het onderhoud dat daaruit

veranderlijk. Bij overstroming is ook veel indirecte

volgt, garandeert een hoge mate van veiligheid.

schade: een elektriciteitstation is al gauw maanden

Maar dat is niet voldoende. Droge zomers treden

uit bedrijf.

in de komende eeuw steeds vaker op, waardoor
veendijken uitdrogen en kunnen verschuiven.
De bodemdaling bedraagt ter weerszijden van de
Oude Rijn ruim een centimeter per jaar. Dat komt
aan het einde van de 21ste eeuw neer op ongelijkmatige daling van het stelsel van boezem- en polderwater van meer dan een meter. Soms zijn de
seizoenen te droog en dan weer veel te nat. Er
lijkt in de afgelopen jaren een tendens te zijn naar
extreme neerslag tijdens buien (‘piekneerslag’) in
het hele kustgebied. Na de Tweede Wereldoorlog is

Wilnis

Heel Nederland (hier ondersteboven) is ongeveer even groot als de staat Lousiana en de Mississippidelta (rechts).
Rijnland heeft de afmetingen van het gebied tussen Sacramento en San Francisco, waar Nederlandse ingenieurs nu ook
zo’n 1.250 km aan veenkaden helpen opknappen.

Veiligheidsklasse

Directe economische schade (miljoen euro)

Overschrijdingskans
per jaar

I

0–8

1/10

II

8 – 25

1/30

III

25 – 80

1/100

IV

80 – 250

1/300

V

>250

1/1000

rivieren

primaire kering

1/1250, 1/2000

dijkring 14

primaire kering

1/10 000

De indeling van de polders van West-Nederland in veiligheidsklassen is gebaseerd op de berekende economische schade.
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2 Waarom nu verbeteringen?

Bij het hoogste veiligheidsniveau is de kans uitge-

boezemkaden bepaald. Het resultaat is een ‘lappen-

drukt als 1:1000, ofwel een hoge waterstand die

deken’ van polders met verschillende beveiligingsni-

eens in de duizend jaar voorkomt. Ter vergelijking

veaus. Om dit te beperken gaat Rijnland in beginsel

is de ‘overschrijdingskans’ voor de kust van West-

uit van klasse 3 als laagste klasse. Een waterstand

Nederland eenmaal in de 10.000 jaar, voor de

die eens in de honderd jaar voorkomt is voor een

dijkringen langs de Maas en ten zuiden van Nijme-

dergelijke kade een maatschappelijk geaccepteerd

gen 250 jaar en langs de grote rivieren 1.250 jaar.

risico. Het Nederlandse watersysteem is na honder-

(De overschrijdingskans van een norm is gekoppeld

den jaren heel fijn afgesteld. De waterstand in de

aan het voorkomen van de waterstand waarop de

Rijnlandse boezem is altijd om en nabij -0.60 m NAP,

dijk berekend is. De daadwerkelijk overstromings-

met kaden die overzichtelijk blijven en in het land-

kans doordat de dijk faalt is dus kleiner, omdat de

schap passen. Zo kan maximaal gebruik worden

dijk ook de hoogste waterstand in de meeste geval-

gemaakt van de schaarse ruimte.

len zal houden. In rampenplannen wordt gesproken
over ‘overstromingskans’ van een heel dijkgebied:

Polders met een hoger beveiligingsniveau moeten

hier wordt gekeken naar alle mogelijke faalmechanis-

rondom hogere waterstanden kunnen keren en

men die een overstroming kunnen veroorzaken.)

stabielere kaden hebben. Dit betekent dat een polder
waar de schade gering zal zijn, een hogere kans op

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en

inundatie ‘mag’ hebben. Voor de bewoners van deze

Utrecht hebben samen met de waterschappen voor

‘lege’ polders zal maatwerk geleverd moeten worden,

alle polders een beveiligingsnorm vastgesteld. Op

want we gaan uit van het gelijkheidsbeginsel voor

basis van het ‘interprovinciaal overleg’ (IPO) zijn vijf

alle bewoners.

veiligheidsklassen en bijbehorende hoogten van de
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Kralingerhout, Alexanderpolder

2 Waarom nu verbeteringen?

Waterschap in cultuurland
Een belangrijk deel van het Nederlandse beleid ten aanzien van overstromingsveiligheid is gericht op het
vasthouden van een natuurlijke balans, bijvoorbeeld het ‘dynamisch handhaven’ en ‘bouwen met de
natuur’ langs de kust. Op veel plaatsen is deze balans gewijzigd. Door bedijking, ontginning en controle
over grondwater zijn de Nederlandse landschappen omgevormd tot cultuurlandschappen. Juist op de
grenzen in deze landschappen, bijvoorbeeld van het veenweidegebied naar diepe droogmakerijen, zijn
stevige regionale keringen belangrijk. De waterschappen zorgen voor een uitgekiend waterbeheer en
stabiele waterkeringen. De hoogheemraadschappen zijn met dit doel opgericht. Deze eerste democratische instituties in Nederland zijn door de eeuwen heen in vrijwel ongewijzigde vorm blijven bestaan.
Het systeem van autonome waterschappen en inning van waterschapsbelasting voorkomt bovendien dat
dijkonderhoud zoals in de late middeleeuwen te lijden heeft onder politieke voorkeuren of instabiliteit.
Rijnland is het oudste van alle waterschappen. Om de overstromingsveiligheid te verbeteren werd in
1248 langs het IJ een complex van dijken en uitwateringssluizen aangelegd. De samenwerking bij het
onderhoud van deze ‘Spaarndam’ markeert ook het ontstaan van het hoogheemraadschap Rijnland.
Aanleiding was het verminderen van de afwatering van de Rijn. In de twaalfde eeuw verzandde de
monding van de Rijn bij Katwijk. De dorpen in het Rijnlandgebied kregen daardoor te maken met
groeiende wateroverlast. Stormen en golven vanuit het Oer-IJ veroorzaakten overstromingen tot aan
Leiden toe. Door de toenemende bevolking en het veranderende ruimtegebruik nam het risico op
ongelukken snel toe. Bij grote overstromingen van Noord-Holland (1212) en Friesland (St. Luciavloed,
1287) verdronken beide keren ongeveer 60.000 mensen, ofwel 15 procent van de totale Nederlandse
bevolking op dat moment. Net als voor de Deltawerken in de twintigste eeuw en de huidige verbeteringen aan de waterkeringen, vergden de ontwatering en plaatsing van windmolens grote investeringen.

Kustversterking voor West-Nederland bij Noordwijk

15

Het Rijnlandgebied heeft ongeveer 950 km
aan boezemkaden (rood) en meer dan 300
km polderkaden (geel). Deze hoogtekaart
laat de indeling van het gebied zien in
diepe droogmakerijen (blauwgrijs), veenweidegebieden (lichtblauw), en de zandige
ondergrond, waaronder de duinrand en de
stroomgordel van de Oude Rijn. Alleen de
gele en groene gebieden liggen op of boven
zeeniveau.
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Bodemdaling: Om de Hollandse polders droog te
houden wordt jaarlijks 7.6 km3 water naar buitenwater afgevoerd – dat is meer dan het hele
IJsselmeer (5.2 km3). Stoomgemalen en elektrische gemalen zorgden er in de negentiende eeuw
voor dat een polder binnen vijf jaar droog was.
Zo ontstond ook de Haarlemmermeer (1852).
Vanaf de middeleeuwen is veen ontgonnen en is
de bodem plaatselijk meer dan 4 meter gedaald.
Door de turfwinning zijn diepe droogmakerijen
ontstaan, omzoomd door veendijken. De ontwatering en compactie van de ondergrond veroorzaken
in de resterende veengebieden nog steeds een
daling van ruim een centimeter per jaar. In de
komende eeuw voegt dat meer dan een meter toe
aan de diepte ten opzichte van het (toch al stijgende) zeeniveau. Daardoor is een extra inspanning nodig om overtollig water af te voeren en de
keringen te laten voldoen.

Rood is maximale
veenoxidatie en
bodemdaling meer
dan 1 cm per jaar.
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Wat gaan we
nu doen?

Rijnsaterwoude

18

M

et het verstevigen en ophogen van 1.500

minimaal op 10 cm onder NAP moet liggen (50 cm

meter dijk bij het dorp Rijnsaterwoude is

boven het waterpeil). De polderkaden moeten op

in het voorjaar van 2008 een begin ge-

minimaal 40 cm boven het peil van de sloten liggen.

maakt met de grootschalige verbeteringswerken die

De waterkerende hoogte van een kering is de hoogte

de komende tien jaar moeten plaatsvinden. De dijk

van de ondoorlatende (klei)laag. Daarbovenop kan

beschermt een kleine, bijna 5 meter diepe polder

nog zand liggen met een weg, maar dat telt in dit

langs het Braassemermeer en is om het vereiste

voorbeeld voor de hoogte van de waterkering niet

veiligheidsniveau te bieden, opgehoogd en aan de

mee. In sommige gebieden daalt de venige onder-

polderzijde verzwaard. De dijk is extra opgehoogd

grond met 1 cm per jaar. Daarom worden in deze

om de golfoploop over het anderhalve kilometer

gebieden de dijken en kaden preventief extra opge-

brede meer te weerstaan.

hoogd. Aan gemeenten wordt gevraagd om voor deze
situaties contact op te nemen en samen met Rijnland

Toetsen van de regionale keringen

tot een praktische oplossing te komen.

Rijnland toetst vóór 2012 alle 1.280 kilometer aan
boezem- en polderkaden. Het onderzoek bestaat uit

Verbeteringswerken

een beoordeling van de hoogte en van de sterkte en

In de uitvoering kiest Rijnland om tijd en kosten te

stabiliteit van de dijken. Voor deze beoordelingen

sparen een pragmatische benadering. De dijken die

kan het nodig zijn ook de samenstelling van de

slecht op hoogte scoren maar verder stevig en stabiel

grond en het niveau van het grondwater in de water-

zijn gaan mee in het reguliere onderhoud. Daarvoor

kering in kaart te brengen door middel van veldon-

zullen we het jaarlijkse onderhoud intensiveren. De

derzoek en modelberekeningen. De eerste inven-

werkelijke verbetering van overstromingsveiligheid zit

tarisatie is dat zeker een kwart van de keringen, dus

in de versteviging en verzwaring van dijken. Voorlopig

300km, in aanmerking zal komen voor ophoging,

rekent het programma op 300 km verbeteringswerk

verlegging of versteviging. Op hoogte zal (gedeeltelijk

met matige tot hoge prioriteit. Rijnland streeft ernaar

overlappend) zo’n 600 km worden afgekeurd.

om alle regionale keringen in 2020 te laten voldoen
aan de wettelijke eisen. Tot en met 2015 wordt een

Zelf toetsen

lengte van zo’n 150 km verbeterd, waaronder alle

Veel wegen en fietspaden in het Rijnlandgebied

risicovolle strekkingen. Risicovolle strekkingen

lopen over kaden. Om gemeenten niet onnodig

worden vastgesteld uit het beheerdersoordeel (het

op kosten te jagen willen we in een vroeg stadium

resultaat van visuele inspecties), de hoogtetoets, en

afspraken maken over de geplande ophogingen.

de gedetailleerde toets op hoogte en stabiliteit voor

Totdat de toetsing van alle regionale waterkeringen

zover gereed. De gedetailleerde toets op sterkte en

in 2012 is voltooid, kunnen gemeenten zelf door

stabiliteit loopt tot 2012 en ligt op schema.

middel van een lengtewaterpassing vaststellen of
een kering in aanmerking komt voor ophoging.

Bij verbetering van de getoetste strekkingen zal goed

Richtlijn voor de toetsing is dat de boezemkering

worden gekeken wat de oorzaak van het afkeuren is.

19

foto’s uit email GOUDA

Werkzaamheden bij Gouda in 2008.

1.5 m
NAP –0,10 m

steenbestorting

ophoging

water

veen

klei

zand
Schematische weergave van het boezem-poldersysteem en de samenstelling van de ondergrond tot ca. 15 m diepte.
De ophoging aan de polderzijde van de kade is een verzwaring om de stabiliteit te verbeteren.
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3 Wat gaan we nu doen?

De verbetering richt zich daarmee op het versterken

weer eens de basis te verbreden. Veenkaden worden

van de zwakke plekken. Wanneer een strekking

aan de basis breed en stabiel gemaakt en daarna

bijvoorbeeld als instabiel is aangemerkt doordat

(waar nodig) verder opgehoogd.

poldersloten te dicht achter de dijk liggen, dempen
we de kopsloten en laten de dijk ongemoeid. Waar

We streven naar verbetering van tegen de 30 km per

mogelijk leveren we maatwerk op de percelen van

jaar. Naar verwachting zal een verbeterproject gemid-

bewoners, sparen beplanting, tenzij we ‘erbij moe-

deld over ca. 3,5 jaar lopen. Uitgaande van een start

ten’ met de werkzaamheden. Op veel plekken zal

in 2008-2009 betekent dit dat eind 2011 de eerste

maatwerk geleverd moeten worden.

30 km klaar zijn. Iedereen die eens een hogesnel-

De verbeterde dijken zijn in beginsel zo breed en

heidslijn heeft aangelegd (of een keuken of een

‘robuust’ als nodig is. Wanneer de ruimte voor

badkamer heeft verbouwd) weet dat planningen

verbreding ontbreekt, zijn we genoodzaakt te kiezen

meestal niet waterdicht zijn. Voor alle partijen, het

voor de veel duurdere oplossing van bijvoorbeeld

waterschap, de ingenieursbureaus, en bewoners van

damwanden. Uitgangspunt voor het ontwerp van een

een gebied is dit programma nieuw en ambitieus.

‘robuuste’ dijk is dat deze aanpasbaar is en weinig

Toch verwachten we na een langzame start snelheid

gevoelig voor veranderende randvoorwaarden.

te kunnen gaan maken. Wanneer in 2012 de toetsing

Langs plassen en waterlichamen met veel golfoploop

helemaal isafgerond, wijzen we de op dat moment

zullen kaden gemiddeld zo’n 20 cm extra worden

meest noodzakelijke strekkingen aan, met oplevering

opgehoogd. Ook kunnen ‘natuurvriendelijke oevers’

in 2015.

(flauwe oever, begroeid met riet) worden aangelegd
om de golfslag te breken, waardoor de kade minder

Wie doet wat?

hoog hoeft te zijn.

De rijksoverheid zorgt (in samenwerking met de

Veenkaden hebben in het Rijnlandgebied bijzondere

‘primaire keringen’. ‘Veiligheid tegen overstromingen’

aandacht, omdat ze relatief een lage sterkte hebben

is in 1995 wettelijk verankerd in de Wet op de

en onstabiel kunnen worden door verdroging tijdens

waterkering. In deze wet staat wie wat moet doen.

waterschappen)voor de stabiliteit van de kust en

de zomer. Deze kaden vormen vaak de begrenzing

Het op orde houden van de regionale keringen is een

naar diepe droogmakerijen, waardoor de gevolgen

taak die volledig (ook financieel) bij de waterschap-

bij een doorbraak groot kunnen zijn. Het in één klap

pen ligt. De waterbeheerders toetsen de dijken en

voor langere duur op hoogte brengen zal op de

voeren het beleid uit, beheren de keringen – klein en

zachte veenondergrond alleen maar leiden tot

groot onderhoud zoals (helm)gras planten, zand of

versneld wegzakken. Telkens kleine hoeveelheden

klei aanbrengen na storm, maar ook vergunningver-

ophogen is een meer praktische aanpak. Zo gebeurt

lening en handhaving. Het dagelijks onderhoud

het al eeuwen. Het langdurige ophogen heeft geleid

(maaien) is voor de eigenaar van een perceel. Voor

tot te steile kaden en het is de bedoeling om nu ook

de regionale keringen zijn de provincies toezichthou-
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Belasting door verkeer

Berekening glijcirkel

Inzakken van een kering door
overbelasting

Verschoven stuk polderkade bij Wilnis

Zettingsvloeiing in de VS
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3 Wat gaan we nu doen?

der. Zij stellen de veiligheidsnormen vast en letten er
op dat het hoogheemraadschap zorgt dat de regionale keringen hieraan voldoen. Binnen deze lijnen heeft
Rijnland eigen speelruimte. We willen rekening
houden met de behoefte en verwachtingen bij de
gebruikers van het gebied. Tegelijk zijn tijd en
middelen beperkt. Dat betekent dat we keuzes
moeten maken in wat we doen, wat we niet doen en
hoe we het doen.
Rijnland heeft van de provincie de opdracht gekregen om alle waterkeringen voor 2015 te controleren
en waar nodig te verbeteren. Een afgekeurde kade
betekent dat de veiligheidssituatie voor de betreffende polder onder het maatschappelijk aanvaarde

versterkingsplan voor kadeverbetering wordt vastge-

niveau terecht is gekomen. Om die reden wil Rijn-

steld door dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.

land snel ingrijpen en verbeteren. In de interprovinci-

Voor bewoners en belanghebbenden is het daarna

ale verordening ‘Waterkeringen West-Nederland’

mogelijk zienswijzen op het ontwerpplan in te die-

staat dat het hoogheemraadschap bevoegd is tot de

nen. De Verenigde Vergadering van Rijnland zal ten

aanleg, versterking of verlegging van een regionale

slotte met medeneming van de ingebrachte ziens-

kering (artikel 11). De keuze voor het ontwerp-

wijzen het definitieve versterkingsplan vaststellen.

‘Tuimelkade’ alleen op hoogte langs het water
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Verbetering van de Groote Westeindsche Polder, hier langs de A4, begint in het najaar van 2009.

3 Wat gaan we nu doen?

Verplaatsen sloot, reserveren
ruimte voor dijkverbreding

Versteviging van een dijklichaam betekent meestal stabilisatie door verbreding en verzwaring (boven).
Poldersloten worden daarvoor gedempt en verplaatst. Ophoging en versteviging van een kade in bebouwd
gebied met weinig ruimte voor verbreding vraagt om dure technische oplossingen (midden: voor de ingreep,
onder: nadien).

25

Achtergrondinformatie

Meegroeien met de zeespiegel
De zee bouwde het laagland op en maakte een stabiele kustlijn. Als gevolg van de droogmaling en bedijking is in de polders al ongeveer duizend jaar geen klei en zand meer neergelegd. Voor die tijd overspoelden de zee en rivieren regelmatig het land. De eerste kolonisten van het laagland moesten dan hun gebied
aan het water laten en bouwden vluchtheuvels en later dijken. Doordat de stroomsnelheid tijdens vloed
groter is dan tijdens eb, wordt zand uit zee naar de kust verplaatst. Zo lieten de dagelijkse getijden
duizenden jaren lang zand achter in geulen en rivierarmen. Pas toen de zeespiegelstijging vertraagde,
kon de Nederlandse kust stabiliseren en uitgroeien. Bij Rijswijk hebben de strandwallen een ouderdom
van ca. 5.500 jaar. Deze oude kust loopt van Paleis Noordeinde door het Rijnlandgebied naar de Stompe
Toren van Spaarnwoude. Archeologisch onderzoek heeft in de afgelopen jaren laten zien dat de strandwallen bedekt waren met eikenbossen en dat overal rond de duindalen al in de zevende eeuw kleine
nederzettingen met boerderijen en akkers ontstonden.
Juist de opbouw door de zee maakt dat Nederland vandaag in de basis goed klimaatbestendig is. Met de
langzaam doorstijgende zeespiegel en grote hoeveelheden vrijkomend zand in de Noordzee begon de kust
vanaf het jaar 1.000 n.Chr. in de hoogte te groeien. Op het droogvallende strand blies de wind het zand
tot duinen op en de Rijnlandbewoners vochten in die tijd vooral tegen het stuivende zand.
De Kennemerduinen, tussen Haarlem en Velsen, groeiden tot een hoogte van 50 m boven het zeeniveau.
De duinvorming en kustverhoging waren goed voor 1-2 km kustuitbouw, waardoor we nu tegen meters
zeespiegelstijging beschermd zijn.

Klimaatverandering: Nederland in 2100
Om veiligheid te garanderen houdt Rijnland rekening met het meest ongunstige klimaatscenario. De
klimaatvoorspellingen zijn overigens niet eenduidig. We zijn er zelf ook nog niet helemaal uit wat ‘genoeg’
zou moeten zijn maar nemen het zekere voor het onzekere. De wereldwijde zeespiegelstijging bedraagt
voor de komende eeuw waarschijnlijk ongeveer 80 cm, oplopend tot 2 m in de eeuw daarna door het
uitzetten van oceanen en het verder smelten van landijs (www.realclimate.org). De Deltacommissie rekent
op 2 tot 4 meter in 2200, maar het effect van bodemdaling is hierin meegenomen. Om een beeld te
geven van de omvang van de veranderingen die op ons afkomen: tweehonderd jaar lijkt ver weg, maar
tweehonderd jaar geleden, aan het begin van de negentiende eeuw, is Rijkswaterstaat opgericht. En de
vorige keer dat de zeespiegel zo’n 3 meter steeg duurde dat meer dan 3.000 jaar. Omvangrijke beschermingsmaatregelen zijn erop gericht om de overstromingskans van Dijkring 14 te beperken tot eens in de
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10.000 jaar, ofwel de geologische geschiedenis sinds de laatste IJstijd. De Nederlandse standaard is de
hoogste ter wereld en de Randstad is voorbereid op een storm zoals er nog niet eerder is geweest. Binnen
deze veilige muren zorgen de regionale keringen voor een afgemeten waterhuishouding.
Voor de regionale keringen betekent de zeespiegelrijzing vooral dat we overtollig water richting zee hoger
moeten opmalen om het kwijt te raken. De bredere klimaatverandering die aan de stijging ten grondslag
ligt, heeft voor het watersysteem directe gevolgen in de vorm van hogere, gepiekte regenval. Hogere
zeewatertemperaturen veroorzaken door heel Europa extreme neerslag en daardoor een grotere afvoer van
de rivieren. Elke meter zeespiegelstijging betekent tegelijkertijd dat het waterniveau in de benedenloop
van de rivieren, waaronder de Hollandse IJssel en de Lek, even hard mee stijgt. De afvoercapaciteit van
de rivieren vermindert door het geringer verval.
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AANTAL JAREN GELEDEN
De witte lijn laat de stijging van de zeespiegel zien langs de Nederlandse kust sinds de laatste IJstijd.
Iedere punt is een waarneming van het hoogteverschil en de bijhorende ouderdom (laboratoriumjaren
‘Before Present’) vastgesteld in geologisch onderzoek door Jelgersma (1979); Van de Plassche (1982);
Denys & Baeteman (1995); en Beets & Van der Spek (2000).
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Wat is het
risico?

Vereenigde Binnenpolder bij Spaarndam, richting Schiphol

4 Wat is het risico?

O

verstromingsrisico is de kans dat een over-

te maken krijgen met een hoger risico. De kans op

stroming zich voordoet, vermenigvuldigd met

een doorbraak kan toenemen. Ook de gevolgen

de schade die daardoor optreedt. De schade

nemen toe. Waar nu een weiland ligt, komt straks

hangt af van de duur van de overstroming, de water-

misschien een woonwijk. Wat is de duurzaamheid

diepte (inundatiediepte) en het landgebruik. De

van verbeteringswerken op tijdschalen van dertig,

plekken met de hoogste kans en de zwaarste schade

vijftig of honderd jaar? Wat zijn mogelijke gevolgen

hebben dus het grootste overstromingsrisico.

van bodemdaling, zeespiegelrijzing en veranderende
neerslagpatronen? In hoeverre bieden de landschap-

Berekening van de gevolgen van
dijkdoorbraak

het gebied kansen of beperkingen voor veiligheid

pelijke kenmerken (stroomruggen, veengebieden) van

Met geavanceerde computermodellen is berekend

tegen overstromen? In alle gevallen blijft dijkverster-

wat er gebeurt wanneer een regionale kering in het

king de belangrijkste maatregel om het overstro-

Rijnlandgebied bezwijkt. Dit is voor meer dan

mingsrisico te beperken.

honderd locaties uitgevoerd. Hiermee hebben we
goed inzicht gekregen in de overstromingspatronen
die zich bij een bepaalde dijkdoorbraak voordoen.
Een onderdeel van dit inzicht is de manier waarop
water onbedoeld sneller stijgt of van richting verandert door obstakels. Uit dit onderzoek komt goed
naar voren hoezeer de gevolgen van een dijkdoorbraak per locatie verschillen. Op sommige plekken
is er nauwelijks schade, terwijl ergens anders in de
polder de schade honderden miljoenen euro’s kan
bedragen. Er zijn delen van polders die ondanks dijkdoorbraken helemaal niet overstromen, omdat het
water naar andere (lager gelegen) delen van de
polder stroomt. Andere plekken lopen juist vrijwel
altijd onder water.
Bij het versterken van dijken en kaden kijkt Rijnland
ook naar toekomstige ontwikkelingen. De bodem
daalt niet overal even snel en daardoor veranderen
in de komende dertig jaar ook de overstromingspatronen. Sommige gebieden die nu een beperkt

Braassemermeer

overstromingsrisico hebben, kunnen in de toekomst
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Berekening risico en schade
Voor het bepalen van het actuele en toekomstige overstromingsrisico zijn verschillende dijkdoorbraakberekeningen gemaakt met het ‘Calamiteiten Informatie Systeem’ (CIS) van Rijnland. Het CIS is een
programma dat ontwikkeld is in 2006-2007 om het hoogheemraadschap te ondersteunen in het geval
van een dijkdoorbraak. De gekozen technieken en uitgangspunten sluiten aan bij landelijke
standaarden. Enerzijds om de vergelijkbaarheid van resultaten in stand te houden, anderzijds omdat de
landelijke standaarden zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis. Met behulp van de HIS Schade
en Slachtoffer Module (HIS-SSM), kunnen de verwachte schade en het verwachte aantal slachtoffers
ten gevolge van een overstroming in een (dijkring)gebied worden berekend. Deze methode is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en wordt ook gebruikt voor de primaire keringen (kust en
grote rivieren).

Haarlemmermeer

Gouda / Boskoop
Zoetermeer

De berekeningen in het CIS worden uitgevoerd met het computermodel Sobek 1D/2D. Dit is een
hydrodynamisch model dat binnen Rijnland voor velerlei toepassingen wordt gebruikt. Bij de opbouw
van het CIS is door het hoogheemraadschap zorgvuldig nagedacht over de ligging van tweehonderd
dijkdoorbraken. Het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland www.ahn.nl) is de belangrijkste
ondergrond. Eventuele onjuistheden in dit bestand gelden ook voor de berekende overstromingspatronen. Er is veel aandacht besteed aan de correctie van het AHN en de inbreng van gebiedskennis
van het hoogheemraadschap. Toch blijft een model een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid,
die vaak net weer anders is. Aspecten zoals bestuurlijke haalbaarheid, beheer en onderhoud, ecologische impact en maatschappelijk draagvlak spelen een grote rol maar zijn moeilijk in een model te
kwantificeren. Voor 2100 is gerekend met een maatgevende waterstand van 0 m NAP, dat is 35 cm
hoger dan in de berekening van de huidige situatie (een waterstand van -0.35 NAP). Deze hogere
maatgevende waterstand in 2100 kan worden veroorzaakt door een hoger streefpeil in combinatie met
een toename van de afvoer door intensievere neerslag in de polders.
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4 Wat is het risico?

Toekomstige risico’s

Het doel van deze verkenning is om een beeld te

Om de toekomstige situatie te bekijken zijn twee

krijgen van mogelijke maatregelen op de middellange

scenario’s doorgerekend:

en lange termijn. In de eerste plaats brengen we in
kaart op welke plekken we dekomende eeuw de

Scenario 2050: op basis van de verwachte bodem-

dijken zullen aanpassen. Op termijn zullen we de

daling en veranderende ruimtelijke ordening (schade-

IPO-indeling willen verfijnen.

berekening). Op de middenlange termijn (2050) zijn
vooral de veranderingen in de ruimtelijke ordening
en bodemdaling bepalend voor de ontwikkeling van
het risico. Voor het onderzoek is aangenomen dat er
geen grote wijzigingen in het watersysteem worden
doorgevoerd. Voor de Haarlemmermeer zijn veel
gebieden aangewezen voor woningbouw. Vooral
rondom Gouda en Boskoop wordt een forse bodemdaling verwacht. Omdat rondom Zoetermeer geen
grote wijzigingen in de ruimtelijke ordening voorzien
zijn en de bodemdaling zeer beperkt is, verandert de
situatie op de middellange termijn niet.
Scenario 2100: waarbij naast de bodemdaling ook
met een stijgende zeespiegel en intensievere neerslag is gerekend. Het effect hiervan is dat de bemaling minder effectief wordt. Op termijn zou dit
kunnen worden ondervangen door het boezempeil te
stellen op 0 m NAP in plaats van de huidige -0.60
m. Dit is uiteraard speculatief en geeft alleen op
grote lijnen een beeld. Voor 2100 is voor een
beperkt aantal karakteristieke dijkdoorbraken de
gevolgschade bepaald, waarbij het toegenomen
verval van het water logischerwijs het grootste effect
heeft. Omdat de ruimtelijke ontwikkelingen onzeker
zijn, zijn deze in de langetermijnanalyse buiten
beschouwing gelaten.

De indeling van de Rijnlandse polders volgens de IPO-normering
(zie tabel op pagina 12). Voor de goede orde: Rijnland werkt
(waar nodig en mogelijk) alle kades op naar minimaal klasse 3.
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Gebiedsgerichte
aanpak

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

H

et hoogheemraadschap van Rijnland

economische waarde door de aanwezigheid van

beheert duingebieden, diepe droogmake-

de nationale luchthaven Schiphol en de stedelijke

rijen, meren en veenweidegebieden, en de

kernen Hoofddorp en Nieuw Vennep. De ruim 60 km

zandige stroomgordel van de Oude Rijn. Ieder gebied

lange Ringvaart omgeeft deze polder. Aan de binnen-

kent een specifiek ruimtegebruik en de ondergrond

zijdse kering van de vaart is de hoogste regionale

is vaak zeer verschillend. Grofweg is er (buiten het

kadenorm toegekend: kadeklasse 5. Het gevolg van

duingebied) een driedeling te maken in het water-

een overstroming van de Haarlemmermeerpolder is

systeem: de kleiige polders, het veengebied en de

echter zo groot dat het beschermingsniveau van

zandige ondergrond. Een aanpak op maat om de

1/1000 dat nu voor een polder van klasse 5 staat,

gevolgschade in elke van deze gebieden te minima-

laag lijkt.

liseren, is dan ook noodzakelijk.

Nieuw Vennep en Schiphol Het gebied ten westen
Voor elk van de deelgebieden geven we hier een

van Nieuw Vennep blijkt zeer gevoelig voor overstro-

voorbeeld van de aanpak. Dit zijn verkenningen van

ming. Het is een laaggelegen gebied, waar het water

de kans dat een gebied onder water komt te staan

bij een overstroming vaak en snel naar toestroomt.

áls een kade in de buurt doorbreekt (‘overstromings-

Ook het gebied in het noordwesten van de polder

gevoelig’). De kans op een doorbraak is uiteraard

rondom Badhoevedorp en het gebied in het zuiden

heel klein zolang alle kaden aan de veiligheidsnor-

rondom de A44 (Abbenes) is overstromingsgevoelig.

men voldoen.

Vliegveld Schiphol blijkt minder overstromingsgevoelig. Dit gebied overstroomt alleen bij een doorbraak

Haarlemmermeer en diepe
droogmakerijen

direct ten oosten van de terminals.

De Haarlemmermeer is een grote, diepe, droog-

Bollenstreek Ten westen van de Haarlemmermeer-

gemaakte kleipolder die circa -4.5 m beneden

polder ligt, grenzend aan de Ringvaart, een aantal

zeeniveau ligt. De Haarlemmermeer is van grote

kleine, diepe polders (-3 m tot -1.5 m NAP).

Simulatie van het inundatieverloop in de Lissepoelpolder. Zie foto pagina 4.
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Haarlemmermeer

De ‘overstromingsfrequentiekaart’ Haarlemmermeer
laat zien hoe vaak bepaalde gebieden bij de gesimuleerde dijkdoorbraken onderlopen. Naarmate de
gebieden roder kleuren, overstromen ze vaker.

De ‘kaderisicokaart’ laat zien waar bij de gesimuleerde
dijkdoorbraken de schade het grootst is (kleuren overeenkomstig de IPO-klassen).De maximale inundatie
(donkerblauw) is 1.75 m.
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De effecten van boezemdoorbraak in het gebied

Rondom Nieuw Vennep zijn veel nieuwe woningen

tussen Lisse en Hillegom zijn zeer beperkt. Het

gepland en ook in het zuidwesten van de polder

gebied is vrij hoog, waardoor het overstromingsop-

wordt gezocht naar woonlocaties. De huidige

pervlak beperkt is. Alleen ten zuiden van Hillegom

gesommeerde schade voor de Haarlemmermeer

ontstaat in de Lissepoelpolder bij een kadedoorbraak

bedraagt circa 3,5 miljard euro. De schade voor

een gevaarlijke situatie. Bij een kadedoorbraak loopt

de toekomstige situatie neemt als gevolg van de

deze polder in een tijdsbestek van slechts zes uur

geplande woningbouw flink toe, nog afgezien van

gedeeltelijk onder water. Na 24 uur is de waterdiep-

bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden –

te gestegen tot gemiddeld meer dan 2 meter.

tenzij er ‘overstromingsproof’ wordt gebouwd.

Een blijvend sterke waterkering heeft op dit traject
daarom de volle aandacht.

Gouda en veenweidegebieden
Het zuidoostelijk deel van het Rijnlandse beheer-

Vergelijking huidige situatie en middellange
termijn Bodemdaling in de Haarlemmermeer is

gebied is karakteristieke veenweide. Twee rivieren
begrenzen deze streek: de Gouwe in het westen en

beperkt. De plannen op het gebied van de ruimte-

de Oude Rijn in het noorden. De belangrijkste stede-

lijke ordening (woningbouw) zijn bepalend voor

lijke kernen zijn Gouda, Reeuwijk, Boskoop en Bode-

de toekomstige schade op de middellange termijn.

graven.

De ‘overstromingsfrequentiekaart’ Gouda-Boskoop.

Als gevolg van bodemdaling en veranderende overstromingspatronen neemt de inundatiediepte in de komende vijftig jaar
plaatselijk toe (rood) of af (groen) met maximaal 150 cm.
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Vergelijking huidig schadebeeld met IPO-methodiek
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft in maart 1998 een leidraad ontwikkeld voor het op een
heldere en inzichtelijke wijze normeren van boezemkaden. In 2004 is de IPO-methodiek toegepast
voor het beheergebied van Rijnland. Per polder is de gevolgschade bij een kadedoorbraak bepaald.
Op basis van de berekende gevolgschades is vervolgens een kadeklasse toegekend aan de polder (zie
ook www.risicokaart.nl).
De IPO-methode voor veiligheidsnormering volgt een eenvoudige en doelmatige aanpak die we
gebruiken als uitgangspunt voor verfijning. De methode gaat uit van een volledige uitstroming van het
boezemsysteem in de polder. In het geval van een dijkdoorbraak mag echter worden aangenomen dat
door menselijk ingrijpen de uitstroom van water zal worden beperkt. Dat is ook gebeurd bij het falen
van de kade in Wilnis. De schade als gevolg van deze doorbraak zou volgens de IPO-berekeningsmethode oplopen tot 200 miljoen euro. In werkelijkheid is de opgetreden schade door snel en effectief
ingrijpen van het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht veel lager uitgevallen. De schade bedroeg
in werkelijkheid circa 20 miljoen euro, waarbij de meeste schade is ontstaan doordat kaden en oevers
verzakten nadat de waterdruk in de boezem wegviel – niet als gevolg van inundatie in de polder.
De IPO-methode veronderstelt overstroming van de hele polder. Voor de gehele polderdijkring wordt
dan een enkele hoogte- en sterkte-eis bepaald. In een werkelijke situatie zal de polder niet geheel of
minder diep inunderen, afhankelijk van de locatie van de kadebreuk en te nemen noodmaatregelen.
Met het huidige onderzoek kunnen we de meest risicovolle kadestrekkingen identificeren en met
prioriteit verbeteren.
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De gemiddelde maaiveldhoogte is circa -2.0 m NAP

se plassen in stroomt. Het stedelijk gebied van

en de bodemdaling is groot: meer dan een centime-

Bodegraven en Reeuwijk zal daardoor in vergelijking

ter per jaar als gevolg van oxidatie en zetting van het

met de huidige situatie vaker te maken krijgen met

veenpakket. De snelweg A12 zal aan het einde van

neerslagoverlast. Op veel locaties neemt de gemid-

de eeuw lokaal bijna een meter lager liggen dan

delde inundatiediepte toe, ook in de MT-polder.

tegenwoordig. In het midden van het onderzoeksge-

Anders dan in de huidige situatie zal het stedelijk

bied ligt de diepe Middelburg & Tempel Polder (MT-

gebied van Bodegraven in 2050 bij een dijkdoor-

polder). Deze droogmakerij heeft een gemiddelde

braak kunnen overstromen. Daardoor is de toename

diepte van circa -5 m NAP en is omgeven door

van de gevolgschade in dit gebied relatief het grootst:

polderkaden.

een vervijfvoudiging naar 53 miljoen euro.

De MT-polder is zeer overstromingsgevoelig. Bij alle

Lange termijn Op de lange termijn (Scenario

boezemdoorbraken in het gebied, dus met name

2100) neemt de bodemdaling in het gebied rondom

vanuit de Oude Rijn of de Gouwe, stroomt de polder

Gouda en Boskoop alleen maar toe. Om de effecten

onder water. De gemiddelde inundatiediepte kan dan

van deze bodemdaling in combinatie met het (specu-

oplopen tot wel 2 m. De beste maatregel is om te

latieve) verhoogde boezempeil te onderzoeken, zijn

zorgen dat alle kaden langs deze grote wateren op

voor het gebied twee berekeningen uitgevoerd: een

orde zijn. Bescherming van de beide woonkernen in

doorbraak nabij Gouda en een in het zuidoosten van

de MT-polder, Reeuwijk-dorp en De Tempel, met een

het onderzoeksgebied. Uit deze verkenning blijkt wel

eigen ringdijk kan vanuit de calamiteitenorganisatie

de schaal van de veranderingen: de schade van een

een wenselijke aanvullende maatregel zijn. Hoewel

dijkdoorbraak in het zuidoosten van het gebied zou

het gebied rondom Gouda niet erg overstromingsge-

toenemen van 2 miljoen tot 50 miljoen euro.

voelig is, is de gemiddelde inundatiediepte groot:
1.5 m. De schade van een doorbraak bij Gouda

Zoetermeer en stedelijke omgeving

loopt daardoor op tot 250 miljoen euro.

In de afgelopen jaren zijn in veel diepe polders
nieuwe woonwijken gebouwd. De situatie tussen

Middellange termijn Op de middellange termijn

Zoetermeer en Voorschoten is ingewikkeld door het

(Scenario 2050) verandert de ruimtelijke ordening

complexe stelsel aan watergangen en opstuwing ten

in het gebied rondom Gouda en Boskoop niet veel.

westen van de snelweg A4. Het stedelijk watersys-

Maar de gevolgen van bodemdaling zijn ingrijpend.

teem met riolering, viaducten en dergelijke is veel

Naar verwachting zal de bodemdaling in 2050

fijnmaziger dan dat van de polder, waardoor compar-

leiden tot zowel een toename van de schade als

timentering en bemaling minder efficiënt zijn. Een

een verandering in het overstromingspatroon.

praktische oplossing voor Zoetermeer zou daarom

Een belangrijke constatering is dat het water als

kunnen zijn om een ‘zekering’ in te bouwen in de

gevolg van de bodemdaling niet langer de Reeuwijk-

kade tussen de Zoetermeerse Plas en de aanliggende
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Luchtfoto’s en lasermetingen
leveren een gedetailleerd beeld
van de hoogteverschillen in een
kade, hier langs de Ringvaart
Haarlemmermeer.

Overstromingsbeeld van het gebied
tussen de A4 en Zoetermeer.
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5 Gebiedsgerichte aanpak

Zoetermeerse Meerpolder. Door hier een strekking te

De gemiddelde inundatiediepte is groot en kan

verlagen zou bij stijgende waterstanden het water

oplopen tot 3.5 m. Hoewel het grootste deel van

net iets eerder de polder instromen en Zoetermeer

deze polder groen is, is in het zuidwestelijk deel,

niet kunnen bereiken. Het gebruik van overlooppol-

waar de grootste inundatie optreedt, bebouwing van

ders is een methode om de boezem snel te ontlasten.

Leidschendam aanwezig. Om het water af te voeren

Het is een noodmaatregel waar niet licht over gedacht

zouden doorlaten onder de A4 benut moeten

wordt en die voor het kadesysteem heel schadelijk is

worden.

(p. 41 ‘Slim sturen’).
In de Nieuwe Driemanspolder, tussen de A4 en
In het gebied liggen enkele kleinere, diepe polders

Zoetermeer, wordt in de komende jaren een water-

(-4.0 tot -5.0 m NAP). Een groot deel van de

bergingslocatie aangelegd. Slimme constructies als

Gecombineerde Starrevaart- en Damhouder Polder,

kanteldeuren zouden het water naar deze polder

langs de A4 is zeer overstromingsgevoelig.

kunnen geleiden.

Overstromingsbeeld van het gebied tussen het Braassemermeer
en de Kagerplassen, van Roelofarendsveen tot Leiderdorp (linksonder). Maximale waterdiepte is donkerblauw (3.50 m). Centraal
door de polders loopt de A4.
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Achtergrondinformatie

Aanvullende maatregelen
Nu de overstromingspatronen vanuit verschillende delen van het gebied bekend zijn, kijken we hoe de
meest kwetsbare delen het meest effectief beschermd kunnen worden. Dit is in de eerste plaats altijd
door dijkversteviging: de kaden moeten aan de veiligheidsnorm voldoen. Daarnaast zijn er aanvullende
maatregelen en noodmaatregelen om de gevolgen van een overstroming te beperken. De zogeheten
‘veiligheidsketen’ kent meerdere schakels.

Bemaling Een belangrijke randvoorwaarde bij de stabiliteit van de dijken en kaden in het Rijnlandgebied is de waterstand in de boezemkanalen. Gemalen zorgen ervoor dat het waterpeil in de Rijnlandse
boezem heel stabiel in de buurt van -0.60 m NAP blijft. Uitbreiding van het gemaal bij Katwijk zal de
spuicapaciteit met 60 procent vergroten tot 94 m³/s. Op die manier blijft de gemiddelde hoeveelheid
water die tegen de regionale keringen staat de komende vijftig jaar goed te controleren.

Compartimentering Compartimentering van de boezem is een maatregel die ervoor zorgt – met deuren,
schotten, balken, of steenblokken – dat de uitstroom van water vanuit de boezem naar de polder wordt
beperkt.

Gebiedsopdeling Opdeling van een gebied is een structurele maatregel die voorkomt dat bij een dijkdoorbraak de hele polder onder water stroomt. Een voorbeeld hiervan is een hoger liggende snelweg die
een polder in verschillende compartimenten verdeelt of gebruik van de Liniedijk in de Haarlemmermeer.
Deze methode is in het onderzoek minder effectief gebleken. In het Rijnlandgebied is moeilijk onderscheid te maken tussen hoogwaardige en laagwaardige gebieden. De gebiedscompartimentering is veelal
te grof om hierin het gewenste onderscheid te maken. Wel zou het in de toekomst wenselijk kunnen zijn
om hoogwaardig landgebruik meer te concentreren en dit vervolgens beter te beschermen.

Gerichte bescherming Waardebescherming is een maatregel om een specifiek, waardevol deel van de
polder extra te beschermen. Aanleg van een ‘eigen’, kleine dijkring kan een effectieve maatregel zijn om
kritische objecten, zoals elektrische verdeelstations, te beschermen. In bestaande stedelijke gebieden
zullen de investeringen echter hoog zijn omdat er behalve een dijk ook wegen, tunnels, sluizen en bruggen moeten worden aangepast. Woonwijken, bedrijventerreinen of vliegvelden kunnen ook worden
beschermd door het ophogen van het gehele maaiveld. De overstromingssimulaties laten zien dat in veel
gevallen ophoging met 0.5-1 m voldoende is om het overstromingsrisico aanmerkelijk te verminderen of
weg te nemen.
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Slim sturen Het sturen van water naar de minst overstromingsgevoelige delen van de polder of naar een
regionaal bergingsgebied, waar het weinig schade veroorzaakt, is een kansrijke maatregel. Het combineren van ‘slim sturen’ met boezemcompartimentering is efficiënt, omdat er dan minder water te bergen is
en deze kleinere hoeveelheid beter is te concentreren in een bergingsgebied. Het gebruik van overlooppolders is een methode om de boezem snel te ontlasten. Het is een noodmaatregel waar niet licht over
gedacht wordt en die voor het kadesysteem schadelijk is. Bij een dijkdoorbraak zullen de waterstanden in
de boezem snel dalen. Door het wegvallen van de waterdruk worden veel kaden in het ‘bovenland’ daardoor instabiel en kunnen inzakken. De plotselinge ontwatering en verplaatsingen in de ondergrond
kunnen leiden tot het rotten van funderingen en het verzakken van huizen in de wijde omgeving.

Meervoudig gebruik Kwetsbare punten in het boezemsysteem kunnen zo ‘robuust’ worden gemaakt
dat meervoudig gebruik van een kade mogelijk wordt. Een ‘reuzenkade’ met een kruinbreedte van 30 m
en een heel flauw talud zal mogelijkheden bieden voor verkeer of bewoning. Voor gevoelige plekken in de
ringdijk van de Haarlemmermeer zou dit een oplossing kunnen zijn.

Compartimenteringsluis op de hoek van de Amstel en de Waver, Polder de Ronde Hoep
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6

Samenwerken
en handhaven

H

et is onvermijdelijk dat de grootschalige

gelden dezelfde regels voor alle inwoners van het

bouwwerkzaamheden die voortkomen uit

beheergebied. Alleen op die manier kan veiligheid

verbeterwerk voor overlast gaan zorgen.

efficiënt gewaarborgd blijven.

Ook zijn er gevolgen voor de ruimtelijke inrichting:

wegen, bomen en bebouwing op en rond de dijken.

Wanneer een aantal polders getoetst is en de

We willen voorkomen dat dit het landschap onaan-

kaden voldoen niet aan de veiligheidsnorm, of om

vaardbaar aantast door doelmatig en als de situatie

andere redenen blijkt dat verbeteringswerken nood-

dit toelaat wat minder robuust te ontwerpen. Om

zakelijk zijn, begint Rijnland met de voorbereiding

de dijken te verstevigen – en de komende eeuw te

van de uitvoeringswerkzaamheden. Handhavers

kunnen blijven verstevigen – moet aan weerszijden

inventariseren waar nodig wat zich binnen de kern-

veel ruimte worden gereserveerd. Kaden en dijken

en beschermingszones in het gebied bevindt. Waar

worden verhoogd én fors verbreed. Voor duizenden

zijn vergunningen voor verleend, en waarvoor niet?

huishoudens in het Rijnlandgebied kan dit op een of

Wat past in het beleid en kunnen we legaliseren?

andere manier gevolgen hebben. ‘Not in my back-

Wat past niet in het beleid maar kunnen we bij

yard’ zal in veel gevallen een eerste reactie zijn. Het

uitzondering toch legaliseren? Waar gaan we hand-

hoogheemraadschap doet er alles aan om waar

haven? Zodra goed in beeld is wat er rond een kering

mogelijk maatwerk te leveren.

te gebeuren staat en welke gevolgen dat voor de
omwonenden en gebruikers heeft, zal het hoogheem-

Regelgeving

raadschap alle belanghebbenden informeren. Dit

Het hoogheemraadschap heeft een duidelijke taak:

gebeurt bijvoorbeeld met een bewonersavond of

de overstromingsveiligheid in het gebied waarborgen.

gesprekken ‘rond de keukentafel’. Bewoners en

Als overheid heeft Rijnland de plicht om het eigen

gebruikers worden (vaak al in de toetsfase) op de

beleid te handhaven. Daarin is het niet altijd even

hoogte gebracht van het project en het nut en de

strikt geweest, maar de veranderde omstandigheden

noodzaak van de kadeverbetering. Met bewoners

– een strengere provinciale normering en een verou-

en gemeenten wordt samengewerkt om tot maat-

derend kadesysteem – maken dat hier nu verande-

schappelijk wenselijke oplossingen te komen.

ring in komt. Rijnland gebruikt daarvoor ‘De keur
van het hoogheemraadschap van Rijnland’ waarin

Regelgeving moet vooral functioneel zijn, de regels

bepalingen gedefinieerd staan, bijvoorbeeld ten

zijn er niet voor niets. Kabels, leidingen en ook

aanzien van kabels en leidingen, bebouwing, wegen,

opstallen en grotere beplantingen hebben alle een

beweiding en beplanting (www.rijnland.net/regelge-

mate van invloed op het waterkerend vermogen of

ving/keur_beleidsregels_regionale_keringen).

de stabiliteit van een waterkering. Toetsing en hand-

Het onderliggende beleid is gericht op onderhoud en

having zijn daar op gericht. Op basis van de Keur

bescherming van bestaande waterkeringen. Regel-

(2006) zijn kabels en leidingen in de kernzone niet

geving voorkomt willekeur: in vergelijkbare situaties

toegestaan. Gas- en waterleidingen kunnen gevaar
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Dijklekkages
Kwel en wellen (piping)

Stroming door veen of zandlagen onder de dijk door. Kwel- en welwater is
te herkennen aan het meegevoerde zand en binnendijkse scheuren in de
kleideklaag.

Puinophoging

Op veel dijken is puin aangebracht ten behoeve van de aanleg van wegen.
Het komt voor dat het waterpeil zodanig is dat het water door het puin
onder de weg door, over de dijk stroomt. (In het verleden zijn groene kaden
vaak met puin opgehoogd.)

Graverij

Muskusratten, mollen en konijnen ondermijnen de stabiliteit van het
dijklichaam met het graven van gangen.

Kabels en leidingen

De aanwezigheid van kabels en leidingen in een waterkering kan het
waterkerend vermogen negatief beïnvloeden. Langs de leiding kan een
kwelstroom ontstaan. Gas- en waterleidingen kunnen lekken of in geval
van gasleidingen zelfs exploderen.

Oude inlaten

Het komt voor dat buiten gebruik gestelde inlaatbuizen in de dijk zitten.
Deze buizen moeten zijn gevuld en afgedopt.

(Afgestorven en verrotte)

Door de aanwezigheid van deze wortels ontstaan holle ruimtes in het

wortels

dijklichaam waardoor piping kan onstaan.

Bouwen en graven

Het aanbrengen van kunstwerken in een dijk kan ook dijklekkage
veroorzaken.

Veevertrapping

Paarden en koeien zijn te zwaar en beschadigen een dijk al snel.
Schapen en geiten veroorzaken geen schade.
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6 Samenwerken en handhaven

opleveren, zoals bleek in het Limburgse Stein. Door

op het moment dat een weg gaat worden opgehoogd

een lekkage verzakte de kering langs het Julianaka-

of dat opstallen of beplanting op een dijk niet mogen

naal eind januari 2004 over een lengte van 15

terugkeren na de ophoging. Bestaande (gezonde)

meter en werden de bewoners van het dorp Oud

bomen worden tot die tijd en zo lang de werkzaam-

Stein geëvacueerd.

heden het toelaten gedoogd. Vanzelfsprekend worden bomen zo veel mogelijk ontzien en behouden als

Vergunningen en vergoeding

het risico voor de dijk acceptabel is. Ze worden ver-

Voor alle activiteiten in de kern- en beschermingszo-

plant als dit boomtechnisch en tegen aanvaardbare

nes van kaden en dijken zijn vergunningen van het

kosten mogelijk is.

hoogheemraadschap nodig. Daar controleren onze
handhavers op. Rijnland wil niet onnodig handhaven

Waterschappen hebben vergaande verordenende

en hanteert als stelregel dat bestaande, onwenselijke

bevoegdheid – en daarin gaat het algemeen belang

situaties, zoals leidingen door kaden of bomen op

omwille van veiligheid boven het individueel belang.

kaden, worden toegestaan totdat er aan de kade

Kadeonderhoud en kadeverbetering zijn voorzien-

gewerkt moet worden (zolang er geen sprake is van

baar: we keren vanaf nu regelmatig terug voor onder-

groot risico). Het verbeterprogramma zal daarom tot

houd. Schade of ongemak voortkomend uit het

veel veranderingen gaan leiden. Dit kan bijvoorbeeld

onderhoud van kaden behoort in redelijkheid tot het

betekenen dat een riolering moet worden verplaatst

eigen, maatschappelijke risico.

–0.1 m NAP
–0.6 m NAP
1:1.5

1.5 m

1:3

–1 m NAP
poldersloot

0.5 x 1.5 = 0.75 m

0.9 x 3 = 2.7 m

KERNZONE

maaiveld

kelder

3m

BESCHERMINGSZONE

De kernzone is de breedte die de kade heeft (5 m in dit voorbeeld) tussen het verticale snijvlak met het buitenwater
en het grondwater (aan de binnendijkse zijde). De langs de kernzone gelegen beschermingszone (15 m) garandeert
dat ook bij afgravingen (of ontgrondingen) naast de kade een stabiel grondlichaam overeind blijft.

45

Na ophoging keren wel terug: kleine schuttingen en vlonders.
Niet terugkeren: bebouwing, beplanting, kabels en leidingen (onder).
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Bij dijkverbreding en verbreding van de beschermingszoneskijken we (afgezien van bedrijfsschade) naar het
verschil in waarde van de grond in de oude en de
nieuwe situatie.
Bij verandering van grondgebruik moet een polder
soms in een hogere klasse worden ingedeeld. Dit
kan betekenen dat de kade verbeterd moet worden
om aan de strengere veiligheidsnorm te voldoen.
De provincies hanteren hiervoor het ‘veroorzakersprincipe’. De rekening wordt in dat geval bij de
initiatiefnemer (gemeente, projectontwikkelaar, etc.)
gelegd. Veranderend ruimtegebruik is een belangrijke
aanleiding om de overstromingsveiligheid nu te herzien. Zoals de Commissie-Veerman aanbeveelt, is het
niet de bedoeling dat de kosten van het bouwen op
overstroombare locaties worden afgewenteld.
Verzakkingen

Moeilijke situatie: bebouwing en grote bomen dicht op de kade.
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Spaarndammerdijk: primaire waterkering
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Calamiteitenorganisatie

Westeinderplassen bij Aalsmeer

N

ederland investeert veel in de versteviging

Een goede voorbereiding

van dijken en kust. Toch kan het misgaan.

De praktijk leert dat calamiteiten door overstro-

Daarom hebben we rampenplannen waarin

mingen niet volledig kunnen worden voorkomen.

staat wat we moeten doen als er een overstroming

Zelfs niet met een duurzaam ingericht watersysteem

plaatsvindt. Het belang van een goed rampenplan is

en een goed werkende organisatie. Te denken valt

aangetoond door de gevolgen van de grootschalige

aan het bezwijken van een kering met levensbedrei-

watersnood in New Orleans. Daar was het niet op

gende situaties voor bewoners of een lozing van

orde en ook in Nederland viel er nog een slag te

gevaarlijke stoffen met als gevolg een vernietiging

maken.

of aantasting van het ecologisch systeem. Kortom,
Rijnland dient met zijn partners, maar ook zelf,

Recente overstromingen – niet alleen in New

voorbereid te zijn op calamiteiten.

Orleans, maar bijvoorbeeld ook in Engeland –
hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. Dit

In 2006 heeft Rijnland een calamiteitenplan vastge-

is aanleiding geweest om in Nederland een extra

steld. Hierin is uitgewerkt hoe Rijnland opereert bij

impuls te geven aan de voorbereiding op mogelijke

de bestrijding van een calamiteit. Op grond van de

overstromingen. Want ook al is de kans op een

Waterstaatswet is Rijnland verplicht te beschikken

watersnood in Nederland erg klein, we moeten wel

over een vastgesteld calamiteitenplan. Het is te

weten wat we in zo’n noodsituatie moeten doen.

vinden op www.rijnland.net. In het calamiteitenplan

Het kabinet heeft voor deze taak een ‘Taskforce

wordt per type calamiteit een mogelijke bestrijding

Management Overstromingen’ (TMO) ingesteld.

weergegeven. De volgende typen calamiteiten

De taskforce heeft de taak ervoor te zorgen dat

bestaan: waterkwantiteit, keringen, waterkwaliteit,

Nederland beter is voorbereid op mogelijke over

afvalwaterketen en droogte.

stromingen. Hierbij komen vragen aan de orde als:
Gaan we verplicht evacueren of niet? Hoe zit het
met de capaciteit op de wegen? Wanneer valt de
elektriciteit uit? Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat,
provincies en waterschappen verwerken deze bevindingen in rampenplannen. Deze plannen zijn in
2008 voor het eerst geoefend.
Daarnaast zouden we eigenlijk de hele ruimtelijke
inrichting van Nederland moeten bekijken. Over hoog
aangelegde wegen kun je bijvoorbeeld beter evacueren, en in een drijvende woning ben je veiliger als het
water stijgt. Maar de nadruk blijft liggen op preven-

Stormwacht Braassemermeer

tie: het bouwen en verstevigen van waterkeringen.
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Zandzakken bij Weipoort in de Oostbroekpolder, januari 2007

7 Calamiteitenorganisatie

Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen wordt een

Een calamiteit is zelden door Rijnland alleen te

calamiteitenplan eenmaal per vier jaar herzien.

bestrijden. Gemeenten, provincies, hulpverlenings-

Door opleiding en oefening krijgt een calamiteiten-

regio’s en andere overheden spelen vaak een belang-

plan in de praktijk pas een meerwaarde. Een meer-

rijke rol in de bestrijding van calamiteiten. Rijnland

jarig oefen-, trainings- en opleidingsprogramma voor

onderhoudt actief contacten met deze netwerkpart-

betrokkenen in de Rijnlandse organisatie zorgt ervoor

ners om beter voorbereid te zijn als er een calamiteit

dat de kennis en ervaring met de calamiteitenbestrij-

plaatsvindt.

ding op een hoog niveau komt en blijft.
De kans op wateroverlast of zelfs een overstroming
Jaarlijks oefent Rijnland het calamiteitenplan en

is in Nederland aanwezig. We investeren flink in

rapporteert hierover aan de provincies. Om zo goed

versterking van dijken en kust – en toch kan het

mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten beheert

misgaan. Daarom is er nu al veel contact tussen

Rijnland de hiervoor noodzakelijke middelen, zoals

waterschappen, gemeenten en hulpdiensten (politie,

noodpompen, noodtelefoons en noodmaterialen.

brandweer, ambulance). Samen oefenen wij regel-

Rijnland heeft afspraken gemaakt met aannemers en

matig om te weten wat te doen bij een overstroming.

andere ondersteunende diensten. Wanneer de nood

Het is belangrijk dat u óók weet wat u moet doen

aan de man is, zullen zij ons helpen met menskracht

vóór en tijdens een overstroming.

en materiaal.

Rampenoefening: dijkgraaf en de burgemeester van Katwijk staan de pers te woord.
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Wat kunt u doen bij een overstroming?

Voorbereiding
•
•
•
•

Zorg dat u een radio op batterijen heeft.

• Uw gemeente zorgt voor opvang, u kan ook
naar familie of vrienden uitwijken.

Stel de regionale rampenzender in.
Zorg dat u een noodpakket heeft.

• Informeer uw gemeente over uw nieuwe
verblijfplaats.

Bedenk bij wie u terechtkunt als u uw huis zou
moeten verlaten.

• Zoek een alternatieve route om daar te komen,
omdat bij evacuatie mogelijk veel wegen vol

•

Als u niet zelf kunt evacueren, neem dan
contact op met de hulpverleningsdiensten.

• Schakel gas, water en elektriciteit uit.

staan.

Als evacueren niet kan
Als een overstroming dreigt
• Luister naar de rampenzender.
• Volg de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op.

• Als de tijd het toelaat: sla waardevolle spullen
op een hoger gelegen plaats op.

• Zet binnendeuren open of haal ze weg.
• Bescherm waar mogelijk uw huis tegen water
met zandzakken en schotten.

• Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp
nodig hebben.

•

• Ga naar het hoogste punt in uw huis, neem
radio op batterijen en noodpakket mee.

• Zorg dat u niet opgesloten kan raken op zolder.
• Als het water tot aan uw huis komt: schakel
gas en elektriciteit uit.

• Zorg voor extra kleding en dekens en voor
voldoende voedsel en drinkwater voor ten
minste drie dagen (reken vier liter water per
persoon per dag).

• Volg de berichten via radio en luister naar de
instructies van de overheid.

Zorg voor voldoende voedsel en drinkwater in
huis, voor ten minste drie dagen (reken vier

Kijk voor meer informatie ook op

liter water per persoon per dag).

www.crisis.nl, www.denkvooruit.nl en
www.nederlandleeftmetwater.nl

Bij een evacuatie
•
•
•
•
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Volg de instructies van de overheid.
Neem uw noodpakket mee.
Sluit buitendeuren en ramen.
Volg de aangegeven routes.

Waterkeringen en veiligheid - Rijnland

Zandzakken vullen en plaatsen.
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Bijlage
Onderhoud

D

e werkzaamheden die tot nu toe in deze

Voorbeelden zijn:

publicatie beschreven staan gaan over de

• het aanbrengen van constructies (damwanden,

verbeteringen die gericht zijn om het water-

systeem voor de toekomst veilig en stevig te maken.
Bij dit soort verbeteringen gaat het om het vergroten

van de vorm van de kering, het verleggen van een
kering, of andere aanpassingen zoals het aanbrengen
van damwanden.
Daarnaast werkt het hoogheemraadschap het hele
jaar door aan het groot onderhoud van de waterkeringen. Het dagelijks onderhoud, maaien van de grasbekleding bijvoorbeeld, wordt door de eigenaren

beschoeiingen)

• herstel van het buitentalud (buitenwaartse stabiliteit van de dijk)

• lekkages bij kunstwerken zoals sluizen of gemalen
dichten

• de kering ophogen
• het verhelpen van doorlatendheid van de kering,
door een kwelsloot te graven of drainages aan te
brengen

• grote lekkages en doorlatendheid dichten door klei
aan te brengen

uitgevoerd.
Veel voorkomende kleinere onderhoudswerkzaamheden zijn:

• spoelgaten herstellen
• aanvullen van de voet van de dijk onder water
• lage plekken ophogen en kleine natte plekken
aan de teen van de kering verhelpen

• herstellen bestaande beschoeiingen,
• lekkages dichten door een hoeveelheid klei aan
te brengen

• het aanbrengen van tijdelijke schotten in een
boezemsloot
Voor sommige onderhoudswerkzaamheden moeten
ook daadwerkelijk berekeningen aan de dijk worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld over de maximale belasting
tijdens de werkzaamheden of het veranderen van de
samenstelling van de grond. Dit zijn dure projecten

Deze graafmachine weegt 8 ton

die vaak een lengte van 50 meter of meer bestrijken.
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Verbetering en onderhoud

Verbetering
regionale keringen

Toetsen aan de ‘Legger’
en Beheerregister

Toetsresultaat
onvoldoende

Beperkte
schade

Inspectie in het voorjaar en

Onderhoud
regionale keringen
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Meldingen
http://www.rijnland.net/e-loket/
melding_incident

Schade en
urgentie

Beoordelen complexiteit
(gebruik kade)

Verbeterplan opstellen
met ingenieursbureau

Communicatie

Uitvoeren
verbetering

Communicatie

Integratie met
verbeteringen
Monitoring en GIS
verwerken gegevens,
bijwerken Beheerregister

Regulier
onderhoud

Groot
(>25 k€)

Beoordeling

Herstelplan
opstellen

Uitvoeren
herstelplan

Handhaving
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Werkzaamheden in Zoetermeer, 2007

Bijlage: onderhoud

Basisprincipes kadeverbetering Rijnland

Leggerhoogte

Boezemkade = NAP -0,10 m (bij open water NAP 0 m).
Polderkade = streefpeil naastliggende watergang + 40 cm.

Kruinbreedte minimaal 1,5 m.
Aanleg 10-20 cm boven leggerhoogte
afhankelijk van de zetting ondergrond.
Binnentalud

Teen

Ophoging maximaal 30cm bij hogere ophoogslagen dient
de stabiliteit van de kade vooraf te worden aangetoond.

Maximale belasting is 8 ton (materieel inclusief lading).

Maximaal gewicht materieel is 20 ton.
Begroeiing zoveel

Kaden worden ingezaaid met een Blijvend Groen (BG 3)
mengsel. De klei in combinatie met begroeiing zorgt voor
een erosiebestendige bekleding.

mogelijk laten staan
Kruin

Bij meer dan 50 transportbewegingen
rijplaten neerleggen.
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