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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en doel 

Door RIKZ wordt in het kader van het project Kustbewust onderzoek gedaan naar het 
aanwezige afslagrisico in de Nederlandse kustplaatsen. Mogelijk zal naar aanleiding van 
deze studie een discussie op gang komen over de aanvaardbaarheid van dit risico. Om 
de discussie te kunnen voeren, is het nodig het risico in de afslagzone af te zetten tegen 
overstromingsrisico’s elders in Nederland.  
 
Op het strand en in een deel van de duinen voor de waterkering wordt gerecreëerd, 
gewoond en gewerkt. Deze activiteiten vinden plaats in de risicozone: de afslagzone 
onder stormvloedomstandigheden. In deze risicozone worden geen wettelijke 
veiligheidsniveaus gegarandeerd. Er geldt in dit gebied een zeker risico: schade door 
afslag bij stormvloedomstandigheden.  
Voor de binnendijkse gebieden gelden wel wettelijke vastgestelde veiligheidsnormen. 
Deze normen zeggen iets over de hydraulische kansen op overstroming en er wordt 
impliciet rekening gehouden met mogelijke verschillen in economische schade als zich 
daadwerkelijk een overstroming voordoet.  
 
Om een beeld te krijgen van de relatieve omvang van het risico verbonden met afslag 
aan de kust heeft RIKZ het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een 
onderzoek gericht op een vergelijking van de risico’s in de afslagzone met 
watergebonden risico’s elders in Nederland. Met watergebonden risico’s worden de 
risico’s bij overstroming bedoeld.  
Binnen deze studie wordt uitsluitend een vergelijking gemaakt tussen risico’s die 
samenhangen met afslag aan de kust vergeleken met risico’s die samenhangen met 
overstroming. Andere risico’s, zoals wateroverlast bij extreme regenval, of 
andersoortige risico’s worden binnen deze studie buiten beschouwing gelaten, om te 
voorkomen dat te veel van elkaar verschillende mechanismen met elkaar worden 
vergeleken. 
 
Binnen de studie wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende gebieden: 
- Afslagzone aan de kust 
- Overig buitendijks gebied 
- Binnendijks gebied 
- Regionale watersystemen 
 
Afslagzone aan de kust 
De afslagzone bestaat uit het gebied tussen de grens waar het duin afslaat bij storm en 
de (gemiddelde) laagwaterlijn. De risico’s die in dit gebied bestaan zijn gerelateerd aan 
afslag, terwijl de risico’s in de overige onderscheidengebieden gerelateerd zijn aan 
overstroming.  
 
Overig buitendijks gebied 
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Het overig buitendijks gebied bestaat uit de al dan niet bedijkte (zomerdijk) gronden die 
aan de buitenzijde van de primaire waterkering zijn gelegen en derhalve geen deel 
uitmaken van een dijkringgebied als bedoeld in de Wet op de Waterkering. De 
economische waarde en de belangen in deze gebieden nemen zonder aanvullend beleid 
toe. 
 
Binnendijksgebied 
Hiermee worden de dijkringgebieden bedoeld, zoals vastgelegd in de Wet op de 
Waterkering. Het is het gebied dat beschermd wordt door de primaire waterkeringen. 
Een kaartje van de dijkringgebieden is opgenomen in bijlage @@ 

 
Regionale watersystemen 
Regionale watersystemen zijn sub-onderdeel van de dijkringgebieden. Het gaat hier om 
overstromingsrisico van watersystemen die niet omgeven zijn door de primaire 
waterkering, maar door boezemkaden. Simpel gezegd zijn regionale watersystemen alle 
watersystemen die niet nationaal zijn. 

 
1.2 Inkadering 

De opdracht van het RIKZ is het uitvoeren van een literatuurstudie naar de risico’s 
verbonden aan overstroming en afslag risico’s. De studie heeft een korte doorlooptijd. 
Het gevolg hiervan is dat de studie een verkennend karakter heeft en zich beperkt tot het 
mogelijk maken van een vergelijking van uitkomsten van studies die reeds zijn 
uitgevoerd. 
 
Er zijn de afgelopen tijd verschillende studies uitgevoerd naar het risico bij 
overstroming in binnen- en buitendijks gebied. Daarnaast is er een studie uitgevoerd 
naar de afslagrisico’s in de afslagzone aan de kust. Tevens zijn er studies uitgevoerd 
naar de faalkansen van de waterkeringen. Deze studies vormen de basis voor dit 
onderzoek en de uiteindelijke vergelijking tussen de risico’s verbonden aan 
overstroming en afslag. 

 
Binnen deze studie wordt uitsluitend aandacht besteed aan de economische risico’s. 
Slachtoffer risico’s zijn in deze studie niet meegenomen, omdat ervan wordt uitgegaan 
dat er tijdig evacuatie kan plaatsvinden. De studie richt zich op schade in buitendijkse 
en binnendijkse gebieden bij overstroming en afslag in de afslagzone van de kust.  
 
 
1.3 Leeswijzer 

In de verschillende hoofdstukken wordt op de volgende onderwerpen ingegaan:  
• In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende begrippen en methoden die 

worden gebruikt bij het bepalen van het risico, verbonden aan overstroming en 
afslag.  

• De uitkomsten van de reeds uitgevoerde studies naar de risico’s in de onderscheiden 
deelgebieden worden in hoofdstuk 3 op een rijtje gezet.  
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• In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking tussen de onderscheiden gebieden gemaakt. 
Tevens wordt iets gezegd over de beleving van het risico. 
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2 Vergelijkingskader risico’s 

2.1 Uitgangspunten vergelijkingsbasis 

Binnen deze studie wordt gekeken naar het economisch risico bij overstroming en 
afslag. Het risico wordt op de volgende wijze bepaald: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risico: economisch risico, overige risico’s worden in het kader van deze studie 

buiten beschouwing gelaten. 
Kans: kans op overstroming of afslag. De kans op overstroming wordt bepaald 

door invloedsfactoren en sterktefactoren. 
Gevolg: de economische schade in het overstroomde gebied. De economische 

schade in een gebied wordt bepaald door het landgebruik en de 
gebruiksintensiteit.1 

 
Overzicht invloeds- en sterktefactoren 
 Invloedsfactoren Sterktefactoren 
Buitendijks gebied 
(Afslagzone en overig 
buitendijks gebied) 
 
 

Afslagzone en overig 
buitendijks gebied: 
- Hoogwaterstand 
- Golfhoogte 
- Golfperiode 
- Golfsteilheid 
- duur en verloop storm 

Afslagzone: 
- strandhelling 
- duinvoetligging 
- duinsteilheid 
- duinhoogte 
Overig gebied: 
- hoogte vlakte 
- duinhelling 
 

Binnendijks gebied 
(dijkringgebieden en 
regionale watersystemen 

- maximale waterstanden 
- verandering in 

topwaterstand 
- verandering in 

topafvoer 
- overstromingstijd 
- verandering in 

topafvlakking 

- hoogte dijk 
- taludhelling 

                                                
1 In veel gevallen is evacuatie van roerende goederen en vee mogelijk, waardoor de schade wordt beperkt. Uiteraard minus de 

kosten van deze verwijdering. 

Risico kans gevolg = x 

• Invloedsfactoren 
• Sterktefactoren 
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- verandering in looptijd 
topgolf 

2.2 Kansen en normen 

Voor de binnendijkse gebieden zijn veiligheidsnormen voor de kans op overstroming 
opgesteld. Voor de overige gebieden geldt dat er nog geen veiligheidsnormen zijn 
opgesteld, maar dat hier momenteel over gedacht wordt. Voor de regionale 
watersystemen is recent een richtlijn opgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO). 
Op basis van deze richtlijn zouden veiligheidsnormen voor de regionale watersystemen 
tot stand moeten komen.  
Voor de overige buitendijkse gebieden bestaan in sommige gebieden 
veiligheidsnormen, maar er is nog geen landelijke norm. Er is wel al een aantal studies 
uitgevoerd om tot een dergelijke norm te komen. Voor de afslagzone bestaan geen 
normen, het denken hierover bevindt zich in een pril stadium. 
 

 
2.3 Soorten schade 

In de studies naar het risico zoals die voorhanden zijn, wordt rekening gehouden met de 
directe materiële schade voor de regio. Er zijn echter bij overstroming meerdere soorten 
schade te onderscheiden:  
a) Directe schade voor regio 
b) Directe schade elders in Nederland 
c) Gevolgschade en evacuatieschade 
 
Ad a) Directe schade voor de regio wordt veelal bepaald aan de hand van het 
schademodel van DWW. Dit model biedt de mogelijkheid om op gestandaardiseerde 
wijze de omvang van de schade ten gevolge van overstroming vast te stellen.  
 
De schade wordt berekend aan de hand van de waterdiepte en de verdeling van het 
landgebruik in een bepaald grid, bijvoorbeeld per hectare.  
Per categorie landgebruik zijn schadebedragen vastgesteld, gebaseerd op de 
vervangingswaarde. Er is een schadefunctie vastgesteld, waarmee per categorie de 
schade bij een bepaalde overstromingsdiepte kan worden vastgesteld. Hiermee kan op 
basis van de overstromingsdiepte een schadebedrag worden vastgesteld.  
 
Schematisch ziet het schademodel er als volgt uit: 
 
Schademodel 
 
 
 
 
 
 
 

Bodemgebruik 

Overstromingsdiepte 

  Schadefunctie 

Overstromingsdiepte 

Schadeomvang 
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Ad b) Directe schade elders in Nederland wordt veroorzaakt door het onderbreken van 
toeleveringsrelaties en stagnatie van transport en vervoer. Dit betekent dat vanuit de 
regio geen grondstoffen en halffabrikaten worden geleverd, waardoor de productie 
elders in het land gedeeltelijk stil komt te liggen. Omgekeerd kunnen bedrijven elders 
uit het land geen grondstoffen en halffabrikaten leveren aan bedrijven in het 
onderstroomde gebied. Tegelijkertijd komen transportcorridors onder water te staan, 
waardoor goederenvervoer niet mogelijk is. In dit geval is er omzetverlies voor de 
Nederlandse havens en treed reistijdverlies op.  
 
Ad c) Onder gevolgschade wordt productie- en omzetverlies en stagnatie elders in de 
Nederlandse economie gerekend. Indirecte schade van bedrijven bij inundatie bestaat uit 
posten als omzetverlies door tijdelijke stillegging van productie, kosten van evacuatie, 
huisvestingskosten elders, opstartkosten en kosten voor het herwinnen van de oude 
marktpositie. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een aantal van deze posten niet te 
kwantificeren zijn, zoals evacuatieschade, opstartkosten en het herwinnen van de  oude 
marktpositie. 
 
Omvang schade 
De directe schade voor de regio is verreweg de belangrijkste schade is die kan optreden 
bij overstroming. De schade binnen de overige categorieën is relatief beperkt. Dit blijkt 
uit de studie naar de effecten van noodoverloopgebieden (WL e.a., 2001).  
De bovengenoemde  soorten  schade zijn voor deze studie doorgerekend voor de Tieler- 
en Culemborgerwaard. De resultaten hiervan staan weergegeven in onderstaande tabel.  
 

Tabel 2.@ Schade per schadecategorie bij overstroming Tieler- en      
Culemborgerwaard  

Soort schade Bij inundatieperiode van 30 
werkdagen (in f miljoen) 

Directe schade regio (materiële schade) 24.751 
Directe schade elders in Nederland*        99 
Gevolgschade**     321 
 
Bron: WL, NEI, BCC, p. 9-2 
* Bij een aanname dat de toeleveranciersrelaties voor 50% vervangen kunnen worden en bij het stilleggen 
van de nationale corridors is de Betuwelijn niet meegerekend 
** bij omzetverlies bij geen vervangende huisvesting is uitgegaan van 7 dagen zoektijd 
 
De directe schade elders in Nederland en de gevolgschade zijn beperkt in vergelijking 
met de directe schade in de regio. Door alleen de directe schade in de regio te bekijken 
kan dus een redelijk beeld worden gegeven van de schade die optreedt bij overstroming 
of afslag. 
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2.4 Gekapitaliseerd risico 

Om een uitspraak te kunnen doen over het bedrag dat nu gereserveerd zou moeten 
worden om alle toekomstige schade door overstroming of afslag wordt veroorzaakt te 
kunnen betalen, is voor elk gebied het gekapitaliseerd risico uitgerekend.  
Het verschil tussen risico en gekapitaliseerd risico is het volgende. Het gekapitaliseerd 
risico houdt rekening met de waardevermindering van het geld, terwijl hier bij het 
berekenen van het risico geen rekening mee wordt gehouden. Bij risico wordt uitgegaan 
van een vast bedrag per jaar. Dit bedrag zou dus van toepassing zijn op nu maar ook op 
het jaar x. Gezien de waardevermindering van het geld, is dit laatste niet reëel. Er moet 
een hoger bedrag worden gereserveerd om de toekomstige schade op te vangen. Dit 
bedrag wordt weergegeven door het gekapitaliseerde risico. 
De uitkomsten hiervan staan vermeld in de tabellen in de volgende paragrafen. Bij het 
berekenen van het gekapitaliseerd risico is binnen deze studie van een rentepercentage 
van  4% uitgegaan. 
 
 
2.5 Risico’s gewogen 

De risico’s in de verschillende gebieden uitgedrukt in totale schadebedragen zeggen niet 
zo veel. Om iets te kunnen zeggen over het belang van de schade, is het nodig de 
schadebedragen ergens tegen af te zetten. Een van de mogelijkheden is de vergelijking 
met de risico’s in andere gebieden. Dit wordt in het volgende hoofdstuk gedaan. 
Daarnaast kan het risico worden afgezet tegen de investeringen die gepleegd moeten 
worden om het risico te verkleinen.   
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3 Risico’s in beeld  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de studies die zijn uitgevoerd om de 
risico’s in beeld te brengen. Ook de studies gericht op overstromings- en afslagkansen 
worden weergegeven. Deze studies zijn ingedeeld naar gebied waarop zij betrekking 
hebben: 
- afslagzone 
- overig buitendijks gebied 
- binnendijks gebied 
- regionale systemen 
 
In het navolgende wordt per gebied de uitkomsten van deze studie op een rij gezet. 
Waar nodig zijn enkele aanvullende bewerkingen gemaakt (o.a. het gekapitaliseerd 
risico) om de studies onderling vergelijkbaar te maken. Deze bewerkingen zijn in blauw 
weergegeven.  
 
3.2  Afslagzone 

Recentelijk is de studie naar de risico’s in de afslagzone in de kustplaatsen van de 
Nederlandse kust afgerond. Naast aandacht voor de huidige risico’s, wordt er  gekeken 
naar de toekomstige risico’s die ontstaan door het verschuiven van de afslaglijnen als 
gevolg van de zeespiegelstijging 
 
3.3 Overig buitendijksgebied 

Voor de buitendijkse gebieden is door DWW, RIKZ en RIZA in kaart gebracht wat de 
maximale economische gevolgen zijn ingeval van overstroming. Dit rapport is 
uitgebracht onder de titel “Overstromingsrisico’s in buitendijkse gebieden”. Deze studie 
is in 2000 uitgebracht. 
 
Risico 
Uitgangspunten studie 
De  studie beslaat het gebied dat voor de primaire waterkering ligt, met uitzondering 
van de Markermeer. Hierbij zijn ook havens en industrieterreinen meegenomen, 
uitgaande van het feit dat zeespiegelstijging kans op overstroming geeft.  
Aan de van de hoogte van het maaiveld, is de kans op overloop bepaald door de 
statistiek van de hoogwaterstanden af te leiden. Voor het vaststellen van het 
bodemgebruik is gebruik gemaakt van gegevens uit 1993. Aan de hand van het 
schademodel is de maximale economische schade bepaald. Tevens is de economische 
schade per hectare vastgesteld. 
 
Uitkomsten studie 
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Zoals in onderstaande tabel is te zien, bedraagt de maximale absolute schade in het 
buitendijks gebied 1800 miljoen gulden (Maas onbedijkt). Het maximale 
gekapitaliseerde risico ligt bij een rentepercentage van 4% op 800 miljoen gulden 
(Bovenrijn/Waal), gevolgd door 4 gebieden waar gekapitaliseerd risico tussen de 400-
550 miljoen gulden bedraagt. Dat het maximale gekapitaliseerde risico niet in het 
gebied Maas onbedijkt ligt komt doordat het overstromingsrisico hier veel kleiner is. 
Voor de meeste buitendijkse gebieden geldt dat het gekapitaliseerde risico per hectare 
tussen de 50.000 en 100.000 duizend gulden ligt.  Er is één duidelijke uitschieter: de 
noordrand van Zuid-Holland met ruim 812.000 gulden. 
De verschillen worden met name veroorzaakt door het verschil in landgebruik. In 
gebieden met een laag risico komt relatief weinig woon- en industriegebied voor. 
Buitendijks gelegen industrie en woningen zijn het meest kwetsbaar voor economische 
schade als gevolg van overstroming. 
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Tabel 3.@ Gekapitaliseerd risico in overig buitendijks gebied 
 Economische 
waarde  
(f miljoen) 

Gekapitaliseerd 
risico bij rente 
van 4%  
(f miljoen) 

Gekapitaliseerd 
risico bij rente 
van 4% per ha  
(x  f 1000) 

aantal ha kans 

Maas:      
Maas onbedijkt 1800 450 30    15000 1/100 
Maas bedijkt 100 75 12,5 5000 1/33 
Rijn/Rijntakken:      
IJssel 150 450 50 9000 1/8 
Bovenrijn/Waal 250 800 132,5 6000 1/8 
Nederijn/Lek 200 550 77,5 7000 1/9 
Benedenrivieren:      
Noordrand ZH 900 325 812,5 400 1/69 
Midden ZH 260 400 80 5000 1/16 
Zuidrans ZH 76 100 12,5 8000 1/19 
IJsselmeer:      
IJsselmeer Oost 10 25 7,5 2000 1/10 
Kust:      
Zandige kust 32 0 0 4200  
 
Bron: door NEI bewerkte gegevens DWW e.a., 2000, p. 15 
 
Veiligheidsniveaus 
Notitie Mendez Lorenzo 
In 2000 is een notitie uitgekomen waarin een kader worden geboden voor de te hanteren 
veiligheidsniveaus in buitendijkse gebieden.  
 
Uitgangspunten 
Binnen de notitie wordt aangegeven dat een methode gebaseerd op een 
overstromingsrisicobenadering en de normen zoals die worden gehanteerd binnen de 
wet op de waterkering de voorkeur verdient.  
Het vereiste veiligheidsniveau per klasse, gebaseerd op kenmerken in het buitendijkse 
gebied, is berekend op basis van een risicobenadering. Vervolgen heeft afronding 
plaatsgevonden naar de bestaande normen voor binnendijks gebied. 
Per klasse is een kosten-baten analyse gemaakt, waarbij een economisch optimaal 
veiligheidsniveau is bepaald. Milieugevolgen en slachtoffers zijn hierbij niet in 
beschouwing genomen. 
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Uitkomsten 
Voor de buitendijkse gebieden langs de kust, rond het IJsselmeer en langs de rivieren 
zijn volgens deze aanpak de volgende veiligheidsniveaus van toepassing: 
 
Tabel 3.@ Veiligheidsniveaus uit notitie Mendes Lorenzo 
Functie buitendijks gebied Veiligheidsniveaus 
Intensieve industrie*  1/10.000 
Intensieve bewoning, extensieve industrie**  1/4000 
Extensieve bewoning***, intensieve recreatie, landbouw 
(glastuinbouw) 

1/2000 

Overige landbouw (akkerbouw, tuinbouw,  
Veeteelt), natuur, extensieve recreatie 

Geen veiligheids-
niveaus nodig 

 
* >25 arbeidsplaatsen/ha 
** >25 woningen/ha, <25 arbeidsplaatsen/ha 
*** <25 woningen/ha 
Bron: Mendez Lorenzo, p. 8 
 
Voor het bovenrivierengebied geldt dat is afgesproken dat in principe alleen een beperkt 
aantal riviergebonden activiteiten in het winterbed wordt toegelaten. Daaraan is onder 
meer verbonden dat voor potentiële schadegevallen een veiligheidsniveau van 1/1250 
wordt gehanteerd. 
 
In een inventariserend onderzoek om het probleemgebied rond veiligheidscriteria te 
verkennen (Stowa: veiligheidscriteria buitendijks), wordt aangegeven dat verschillende 
situaties te onderscheiden zijn naar de mate van vereiste veiligheid. De 
veiligheidsniveaus moeten derhalve worden ingedeeld naar klassen. Klasse 1 is het 
minst veilig, klasse 5 het veiligst. De volgende klasse-indeling wordt voorgesteld: 
- Klasse 1  natuur, eco-agrarische functie 
- Klasse 2  recreatieve en agrarische functie 
- Klasse 3  extensieve bewoning, extensieve industrie  
- Klasse 4   intensieve industrie, redelijk intensieve bewoning 
- Klasse 5   intensieve bewoning 
 
Deze indeling gelijkt enigszins op de van Mendez Lorenzo, maar kent de belangrijkste 
waarde toe aan intensieve bewoning, terwijl dit bij Mendez Lorenzo industrie is. 
 
Gehanteerde veiligheidsnormen 
Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Holland Noorderkwartier heeft 
veiligheidsnormen voor het buitendijks gebied opgesteld. Hierbij is een differentiatie 
aangebracht op basis van de functie van het voorland. Bovendien wordt aangesloten bij 
normen die in ander verband zijn vastgesteld, bijvoorbeeld met de IPO methodiek voor 
normering (zie regionale watersystemen). 
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Tabel 3.@ Normering voor buitendijkse gebieden door het Hoogheemraadschap 

Uitwaterende Sluizen 
Klasse Functie/gebruik veiligheidsnorm 
1 Intensieve permanente bewoning 1/10.000 
2 Intensieve industrie 1/1.000 
3 Enkel groot gebouwencomplex/aantal permanent 

bewoonde huizen/enkel permanent bewoond huis 
1/100 

4 Recreatieve functie met en zonder 
opstallen/agrarische functie met niet-bewoonde 
opstallen en zonder opstallen 

1/10 

5 Natuurtechnische of eco-agrarische functie - 
Bron: Stowa, p. 11 
 
Ook de provincie Flevoland heeft normen opgesteld. Het risico van slachtoffers is hier 
zeer klein en men is derhalve bij de normering alleen uitgegaan van economisch risico. 
De normering staat in onderstaand schema weergegeven. 
 
Tabel 3.@ Normering voor buitendijkse gebieden door de Provincie Flevoland 

Grondgebruik Oppervlakte grondgebruik 
buitendijks gebied (ha) Stedelijk gebied Glastuinbouw Landbouw  
100-1000 1/1000 1/500 1/30 
10-100  1/100 1/50 1/3 
<10 1/10 1/5 3 
 
Bron: Stowa, p.13 
 
Interim kader Witteveen en Bos 
Daarnaast is er door Witteveen en Bos een interim kader voor het bepalen van 
veiligheidsniveaus in buitendijks gebied opgesteld.  
 
Uitgangspunten 
Binnen dit kader wordt gesteld dat voor de bestaande activiteiten in buitendijkse 
gebieden de status-quo gehandhaafd moet worden, omdat de gebruikers weten dat zij 
buiten de primaire waterkering wonen en derhalve een grotere kans op overstromen 
hebben.  
Voor nieuwe of nieuw in te richten buitendijkse gebieden moet op basis van een 
indeling in gebruiksklassen een veiligheidsnorm worden opgesteld. Binnen het kader 
worden voor het bepalen van veiligheidsniveaus twee benaderingswijzen beschouwd; 
een vergelijking met het binnendijks gebied en op basis van economische optimalisatie. 
In het laatste geval wordt gezocht naar een passende veiligheid van de in het buitendijks 
gebied in het geding zijnde belangen. Hierbij wordt gezocht naar het minimum van de 
kosten van de aanleg of verhoging van de waterkering en de verwachte 
overstromingsschade gedurende de planperiode. Er wordt alleen rekening gehouden met 
economische gevolgen en niet met eventuele slachtoffers 
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Uitkomsten 
Uit de vergelijking tussen beide benaderingswijzen voor nieuwe of nieuw in te richten 
gebieden  door casestudies blijkt dat de gevonden veiligheidsniveaus van vergelijkbare 
orde grootte zijn. Uitzondering hierop vormt Maasvlakte 2 (Witteveen en Bos, p.24).) 

 
3.4 Binnendijks gebied 

 
Voor de dijkringgebieden is door de Dienst Weg en Waterbouwkunde (DWW) per 
dijkringgebied in kaart gebracht wat de maximale bedrijfseconomische gevolgen zijn 
ingeval van overstroming. Dit rapport is in 2000 uitgebracht onder de titel Schade na 
overstroming: een eerste verkenning.  
 
Uitgangspunten studie 
Er wordt verondersteld dat het volume binnenstromend water onbeperkt is en het water 
zo hoog komt te staan als het laagste punt in de kruin van de omliggende dijk. Aan de 
hand van dit laagste punt en de hoogte van het maaiveld, wordt de waterdiepte bepaald.  
Het bodemgebruik is in kaart gebracht. Aan iedere bodemgebruiksvorm is een waarde 
verbonden die het maximale verlies door een overstroming representeert. 
Schadefuncties geven weer welk percentage van het maximale verlies  aan schade per 
bodemgebruiksvorm optreedt en als functie van de waterdiepte in het overstroomde 
gebied. De schade is vervolgens per rekencel van 500x500 meter berekend. Het 
resultaat is een maximale schade per dijkringgebied en per hectare. 
 
In de studie worden tevens berekeningen gemaakt van de hypothetische 9 meter 
waterhoogte. Omdat dit scenario minder reëel is, wordt in het kader van onderhavige 
studie uitgegaan van het eerste scenario. 
 
Uitkomsten studie 
De tien dijkringgebieden waar de grootste absolute schade optreedt bij overstroming, 
hebben over het algemeen tevens het grootste gekapitaliseerde risico. Dit ondanks het 
feit dat er voor de verschillende dijkringgebieden verschillende kansnormen gelden die 
rekening houden met de economische waarde in het gebied.  
 
Binnen de groep met het hoogste gekapitaliseerde risico bestaan aanzienlijke 
verschillen. In Zuid-Holland en Kromme Rijn ligt dit het hoogst, rond de 1,5 miljard 
gulden, terwijl het gekapitaliseerde risico voor de zesde tot en met de tiende plaats al 
niet meer boven de 500 miljoen gulden uitkomt (zie onderstaande tabel). De cijfers voor 
alle dijkringgebieden staan in bijlage @@ 
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Tabel 3.@ Gekapitaliseerd risico in binnendijks gebied 
Dijkringgebied Economische 

schade  
(f miljoen) 

Gekapitalisee
rd risico bij 
rentepercenta
ge van 4%  
(f miljoen) 

Kans 
(norm) 

14 Zuid-Holland 622.968 1.557 1/10000 
44 Kromme Rijn 72.886 1.458 1/1250 
  6 Friesland en Groningen 159.672 998 1/4000 
36 Land van Heusden/de Maaskant 35.809 716 1/1250 
16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 41.725 522 1/1250 
43 Betuwe, Tieler en Culemborgerwaard 24.907 498 1/1250 
17 IJsselmonde 61.958 387 1/4000 
13 Noord-Holland 150.004 375 1/10000 
34 West-Brabant 28.636 358 1/2000 
15 Lopiker en Krimpenwaard 28.142 352 1/2000 
 
Bron: door NEI bewerkte gegevens DWW, p. 14-15 
 
Kijken we vervolgens naar de intensiteit van de schade (dit is de schade per hectare), 
dan blijken andere dijkringgebieden in de groep met het hoogste risico terecht te komen. 
De hoogste gekapitaliseerde waarde per hectare is bijna 41.000 gulden, terwijl de 
waarde in het dijkringgebied op de tiende plaats tot bijna 18.000 gulden is gedaald.  
 
Tabel 3.@ Gekapitaliseerd risico per hectare in binnendijks gebied 
Dijkringgebied Economische 

schade per ha 
(f miljoen) 

Gekapitaliseerd 
risico per ha bij 
rentepercentage van 
4% ( x f 1000)  

Kans 
(norm) 

22   Eiland van Dordrecht 15.947 40,6 1/10000 
50   Zutphen 5.231 38,2 1/1250 
19   Rozenburg 1.767 36,1 1/4000 
18   Noord Beveland 8.18 33,6 1/1250 
17   IJsselmonde 61.958 31,0 1/1250 
44   Kromme Rijn 72.886 23,0 1/1250 
 4    Vlieland 81 22,1 1/4000 
34a Geertruidenberg 598 20,9 1/10000 
47   Arnhemse en Velpsebroek 2.189 19,8 1/2000 
38   Bommelerwaard 9.516 17,6 1/2000 
 
Bron: door NEI bewerkte gegevens DWW, p. 14-15 
 
Faalkansen 
Door TAW zijn voor 4 dijkringgebieden de overstromingskansen berekend, gebaseerd 
op de faalkans van onderdelen van de dijk. 
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Uitgangspunten studie 
De huidige veiligheidsmaatregel geeft per dijkringgebied alleen de kans aan dat het 
water hoger komt te staan dan de zogenaamde maatgevende hoogwaterstand (MHW), 
waarop de waterkeringen rond het dijkringgebied ontworpen zijn.   
Binnen de studie van TAW gaat men uit van het feit dat de overstromingskans de kans 
is dat een gebied overstroomt doordat de waterkering op een of meerdere plaatsen faalt. 
De overstromingskans wordt dus bepaald door het falen van één van de elementen van 
een dijk (namelijk door de zwakste schakel) en niet door hoogwater. De kans op 
overschrijding is in de optiek van TAW dus iets anders dan de kans op overstroming, 
omdat bij de laatste optiek ook de onzekerheden in de sterkte wordt meegenomen.  
 
Uitkomsten studie 
De uitkomsten van deze studie staan in onderstaande tabel weergegeven. De faalkans is 
de binnen de studie berekende kans, daarnaast is de geldende norm weergegeven. 
 
Tabel 3.@ Overstromingskans voor verschillende dijkringgebieden 
Dijkringgebied Faalkans Norm 
14 Centraal Holland 1/2000 1/10000 
6   Groningen/Friesland 1/4300 1/4000 
21 Hoeksche waard 1/20000 1/2000 
43 Betuwe, Tieler en Culemborgerwaard 1/1000 1/1250 
 
Bron: TAW, 2000 
 
Als het risico wordt berekend met deze kansen op overstroming, dan blijkt dat het risico 
in Centraal Holland een factor 5 hoger ligt in vergelijking met het risico uitgaande van 
de norm (de faalkans is 5 keer zo groot, dus het risico ook). Voor de Hoekse Waard is 
het risico juist 10 keer kleiner. Voor Groningen en Friesland en de Betuwe, Tieler en 
Culemborgerwaard blijft het risico ongeveer gelijk. 
 
3.5 Regionale systemen 

Fugro heeft een studie uitgevoerd, die als uitgangspunt diende voor het opstellen van 
een richtlijn voor het bepalen van het veiligheidsniveau van boezemkaden. In het kader 
van deze studie is voor een aantal polders een schadeverwachting bij overstroming 
gemaakt. In onderstaande tabel wordt deze weergegeven. Omdat er geen gegevens 
beschikbaar zijn voor de kans op overstroming, is voor het berekenen van het 
gekapitaliseerde risico uitgegaan van de richtlijn zoals die door het IPO is vastgesteld. 
Dit betekent dat is uitgegaan van een hypothetische kans en niet van de bestaande 
situatie. 
Uitgaande van de richtlijn ligt het hoogste gekapitaliseerde risico bij 75 miljoen gulden 
(Haarlemmermeer). Dit is een echte uitschieter, de bedragen liggen in de andere 
gebieden tussen de 15 en 43 miljoen gulden. Het risico per hectare verschilt sterk, van 
4.100 gulden in Haarlemmermeer tot 581.000 gulden in Watergraafsmeer. 
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Tabel 3.@ Gekapitaliseerd risico in regionale systemen 
Polder Economische 

waarde  
(f miljoen) 

Gekapitaliseerd 
risico bij rente 
van 4%  
(f miljoen) 

Gekapitaliseerd 
risico bij rente 
van 4% per ha  
(x f 1000) 

Aantal 
ha 

Kans, 
gebaseerd 
op de 
IPO 
richtlijn 

Oude Goote 20 17 Geen gegevens  1/30 
Gouwe 110 28 27,6 996 1/100 
Haarlemmermeer 2.990 75 4,1 18.288 1/1000 
Meeslouwer 50 42 229,1 182 1/30 
Oosteinder/Horn 
en Stommeer 

1.030 26 27,8 926 1/1000 

Reeuwijk 170 43 15,4 2.760 1/100 
Zwet en Grote 
Blankaart 

50 42 190,8 218 1/30 

Watergraafsmeer 340 28 581,0  1/300 
Blokweer 120 30 86,7 346 1/100 
Liesveld 7 18 12,3 1.425 1/10 
Delfstrahuizen 30 25 Geen gegevens  1/30 
4e en 5e 
Veendistrict 

60 15 Geen gegevens  1/100 

Bron: IPO richtlijn en oppervlaktegegevens van de diverse waterschappen, bewerkt 
door NEI 

 
IPO richtlijn 
Voor het bepalen van de normstelling voor boezemkaden heeft het IPO een richtlijn 
opgesteld. Het doel van de studie is de om op een relatief eenvoudige wijze te komen tot 
het bepalen van het gewenste veiligheidsniveau, rekening houdend met de waarden in 
de beschermde gebieden en de gevolgen van kadebreuk. Binnen deze richtlijn wordt de 
nadruk gelegd op economische afwegingen. 
 
De om tot een norm te komen moet uitgegaan worden van: 
• Maaiveldhoogte polder 
• Oppervlak per type bodemgebruik 
• Verwachte inundatiediepte na kadebreuk 
 
De toelaatbare faalkans van de boezemkade wordt vervolgens bepaald aan de hand van 
de economisch optimale faalkans. Hieruit volgen de kade-eisen, waarvoor een indeling 
in klassen is opgesteld (zie onderstaand schema). Tevens wordt onderscheid gemaakt 
tussen de faalmechanismen overloop/golfslag en het mechanisme afschuiven 
(instabiliteit). 
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Tabel 3.@ IPO richtlijn  

Normstelling 
overlopen/overslag 

Normstelling 
stabiliteit 

Genormeerde 
schadebereking 

Gekapitaliseerd 
Risico 

Kadeklasse 

Overschrijdingsfre
quentie  

Schadefactor 
binnentalud 

Gevolgschade  
(f miljoen) 

(f miljoen) 

I 1/10 0,80 < 17,5  
II 1/30 0,85 17,5-55 0,6-1,8 
III 1/100 0,90 55-175 0,6-1,8 
IV 1/300 0,95 175-550 0,6-1,8 
V 1/1000 1,00 > 550  
 
Bron: IPO richtlijn, p17 
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4 Totaalbeeld  

4.1 Resultaten op een rij 

� Op basis van overzichtstabel uit vorige hoofdstuk 
4.2 Verschillen verklaard 

� Koppeling hoofdstuk 2 met hoofdstuk 3  
� Indien mogelijk (grove correcties aanbrengen om globale vergelijking te 

kunnen maken 
 

4.3 Beleving 

De acceptatie van een risico verschilt sterk. De beleving, en daarmee de acceptatie, van 
risico’s is afhankelijk van verschillende factoren: 
- Bekendheid van een risico 
- Beheersbaarheid en de eigen invloed: een onvermijdelijke natuurramp wordt eerder 

geaccepteerd dan industriële risico’s. Ook het vertrouwen in de beheersing van de 
risico’s door de overheid kan een rol spelen 

- Recente rampen: na een ramp klinkt altijd de roep om verscherping van normen. 
- De vrijwilligheid en het persoonlijk nut van de activiteit. Risico’s bij 

bergbeklimmen worden eerder geaccepteerd dan risico’s verbonden aan het wonen 
naast een gevaarlijke installatie. 

 
Bij risicoacceptatie gaat het ook om de voordelen waartegen de risico’s worden 
afgewogen. Een beoordeling van aanvaardbaarheid kan worden gegeven door de 
risico’s te bezien in het ligt van de voordelen. Dit blijkt uit interviews met bewoners in 
buitendijks gebied (DWW, p. 56-58). Voor de meeste geïnterviewden weegt het risico 
op tegen de positieve kanten van het wonen bij het water.  
 
Uit het voorgaande komen twee karakteristieken naar voren bij het aanvaarden van het 
risico: 
- het besluit om het risico te aanvaarden heeft een kosten/baten karakter 
- de graad van vrijwilligheid speelt een rol 
 
Bij het bepalen of een risico aanvaardbaar is kan worden uitgegaan van het individueel 
risico en het maatschappelijk- of groepsrisico.  
Voor het individueel risico geldt dat degene die van een bepaalde situatie profiteert 
bereid is om een hoger risico te lopen. De mate van keuzevrijheid om een risico aan te 
gaan is bij een individueel risico groot.   
De keuzevrijheid in het geval van  maatschappelijk risico is minder groot. Voor het 
bepalen van dit risico wordt in de meeste gevallen gerekend in termen van het aantal 
doden en de materiële schade. In het geval van maatschappelijke besluitvorming kan 
een individu nog steeds zijn afwegingen maken, maar zijn invloed op de uiteindelijke 
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uitkomst is democratisch begrensd. Dit brengt een element van onvrijwilligheid met 
zich mee, de mate van keuze is beperkt. 
 
In buitendijkse gebieden heeft men een grotere individuele keuzevrijheid. Degenenen 
die in binnendijkse gebieden zijn gevestigd, hebben nauwelijks keuzevrijheid om het 
risico aan te gaan en zijn in meerdere mate afhankelijk van de beslissingen en 
bijbehorende maatregelen die de overheid neemt.  
 
4.4 Normering 

Voor wat betreft de normering geldt dat bij alle ideeën die hierover momenteel 
ontwikkeld worden, het grondgebruik en de intensiteit van dit gebruik als uitgangspunt 
dienen. De IPO richtlijn geeft normeringen op basis van de gevolgschade, hier is dus 
een financieel plaatje gehangen aan het gebruik en de intensiteit van het gebruik. Dit 
geeft voor de economische kant een reëler beeld dan een normstelling op functie en 
gebruik alleen, omdat een gebied vaak meerdere functies heeft.  
De normen voor binnendijks gebied zijn al langer geleden vastgesteld. Bij deze 
normering is wel rekening gehouden met de economische waarden in het gebied, maar 
het blijkt desondanks dat de economische risico’s per dijkringgebied enorm verschillen. 
De norm weerspiegelt de potentiële economische schade dus niet. De normering is niet 
goed onderbouwd en is arbitrair. Bovendien wordt bij de normering alleen rekening 
gehouden met de kansen bij hoog water en niet met de faalkansen van onderdelen van 
de dijk. 
Gezien de trend om uit te gaan van grondgebruik en intensiteit, lijkt de meest logische 
stap om per gebied een risico-norm te stellen. De veiligheidsnorm kan hier vervolgens 
uit afgeleid worden (kans =  risico/gevolg). Een belangrijke kantekening hierbij is 
echter wel dat de kosten om tot een dergelijk veiligheidsniveau te komen, in verhouding 
staat tot hetgeen beschermd moet worden.  
Bij de IPO-richtlijn is vanuit het risico te werk gegaan. Uitgaande van de gemiddelden 
in de klassen van de IPO richtlijn is het risico steeds ongeveer 1,2 miljoen gulden, met 
een bandbreedte tussen de 0,6 en 1,8 miljoen gulden. 
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IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden 
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Bijlage1  Begrippenlijst 
 
Risico Economische risico, gebaseerd op de kans op 

overstroming/afslag en de maximale economische schade 
Afslagzone Strook langs de kust tussen de gemiddelde laagwaterlijn 

en de grens waar het duin afslaat tijdens storm 
Binnendijks gebied Gebied beschermd door de primaire waterkering, bestaat 

uit dijkringgebieden 
Overig buitendijks gebied
  

Gebied dat buiten de primaire waterkering ligt, met 
uitzondering van de afslagzone 

Regionaal systeem Subsysteem van dijkringgebied, beschermd door 
boezemkaden 

Directe schade regio Directe materiële schade in het overstroomde gebied 
Gekapitaliseerd risico Bedrag dat gereserveerd moet worden om de schade in de 

toekomst te kunnen betalen. Voor deze studie is 
uitgegaan van een rentepercentage van 4% 

Kans Kans op overstroming of afslag 
Directe schade elders in 
Nederland 

Schade als gevolg van onderbreken toeleveranties en 
stagnatie van transport en vervoer 

Gevolgschade Productie- en omzetverlies en stagnatie elders in de 
Nederlandse economie 

Economische waarde Geïnvesteerd vermogen 
Dijkringgebied Gebied beschermd door primaire waterkering, de term 

dijkringgebied is vastgelegd in de Wet op de Waterkering 
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Bijlage 2 Achtergronden bij Risico-normering van Dijkring 
gebieden 

 
In het verleden werd de hoogte van de dijken gerelateerd aan de hoogst waargenomen 
waterstand. De kruin werd dan 1m hoger gelegd. Tegenwoordig worden de dijken 
ontworpen op een waterstand met een zekere overschrijdingsfrequentie (bijvoorbeeld 
een waterstand, die met een kans van 1 keer per 1250 jaar voorkomt). Deze meer 
probabilistisch getinte aanpak is voor het eerst gesuggereerd door ir. Wemelsfelder in de 
jaren 1930. In deze bijlage wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die 
samenhangen met het bepalen van het overstromingsrisico van een gebied beschermd 
door dijken. Ter sprake komen: 
• het uitvoeren van een statistische analyse van hoogwaterafvoeren; 
• acceptatie van risico’s; 
• de economisch optimale hoogte van de dijk; 
• gekozen overschrijdingsfrequenties in Nederland; 
• de relativiteit van veiligheid. 
 
Statistische Analyse van de Hoogwaterbedreigingen 
Een statistische analyse van hoogwater geeft informatie over de gemiddelde terugkeer-
periode van de hoge waterstanden. Er kan statistiek worden toegepast op de jaarmaxima 
of op de overschreden drempelwaarden over een waarnemingsperiode van meerdere 
jaren. Voor het fitten en extrapoleren van deze gegevens kan gebruik gemaakt worden 
van verschillende typen verdelingsfuncties. Bekende en vaak gebruikte 
verdelingsfuncties zijn: Gumbel, Pearson type II, Log normaal of Generalized Pareto. 
De verschillen in de modellen kunnen echter aanzienlijk zijn; zoals ook blijkt uit een 
toepassing op een hoge rivierafvoer in Polen (figuur1). 
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Figuur 1: Vergelijking van de vier verdelingstypen toegepast op het hoge water van 
1997 in de Oder ter hoogte van Eisenhuttenstadt. 
 
Acceptatie van Risico’s 
Na de ramp in Zeeland en Zuid Holland in 1953 is het denken over veiligheid in relatie 
tot overstromingen in Nederland veranderd. Een nieuwe veiligheidsfilosofie werd 
opgezet en geïmplementeerd. Deze veiligheidsfilosofie steunt op een afweging van de 
volgende risico’s. 
 
a) het persoonlijk aanvaardbare risico 
b) het maatschappelijk aanvaardbare risico 
c) economisch optimaal risico 
 
Ad a) Persoonlijk aanvaardbaar Risico 
De meest enge definitie van risico is dat risico dat individuen accepteren bij het al dan 
niet vrijwillig deelnemen aan activiteiten. Dit laat zich het eenvoudigst uitleggen aan de 
hand van het volgende voorbeeld (zie figuur 2): 
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Figuur 2: Statistiek van doodsoorzaken. 
 
Uit de statistiek van doodsoorzaken blijkt in westerse landen de kans op overlijden als 
gevolg van ziekte voor mensen onder de 60 jaar in de orde van 10-3 per jaar te zijn. 
 
Iemand die een berg beklimt, neemt vrijwillig een groot risico. Immers elk jaar 
overlijden een aantal mensen als het gevolg van bergbeklimmen. Deze kans bedraagt 
ongeveer 10-2 per jaar. En zo bedraagt kans op overlijden tijdens autorijden in 
Nederland in de orde van 10-4 per jaar. Dit wordt echter gezien als een niet geheel 
vrijwillig genomen risico. De kans op het overlijden in een fabriek is circa 10-5 per jaar. 
Dit is zeker een niet vrijwillig genomen risico.  
 
Hieruit blijkt dat mensen kennelijk vrijwillig risico’s accepteren, die een kans van op 
overlijden hebben die gemiddeld genomen gelijk is aan de kans op overlijden ten 
gevolge van ziekte. Onvrijwillig genomen risico’s dienen echter een veel kleinere kans 
van voorkomen te hebben. Hier wordt een kans van 10-4 per jaar als bovengrens gezien.  
 
Ad b) Groepsrisico 
Wat een groep of maatschappij accepteert, is in theorie gelijk aan de som van alle 
individueel geaccepteerde risico’s. 
 
Ad C) Economisch optimale Dijkhoogte 
Het probleem van het acceptabele overstromingsrisico kan ook worden gedefinieerd als 
een economisch optimalisatieprobleem. Hierbij spelen de kans op overstroming maal de 
schade die dit tot gevolg heeft en de investeringskosten voor dijkverhoging een 
belangrijke rol. Door te zoeken naar een optimale mix van kosten en van het voorkomen 
van schade kan de optimale dijkhoogte worden bepaald. 



 

 

26 

Gekozen Overschrijdingsfrequenties in Nederland  
 
Bij de beoordeling van de gewenste veiligheid van een dijk moeten in principe alle drie 
de benaderingen worden uitgewerkt. Technisch gezien zou de strengste van de drie 
criteria moeten worden gekozen. Vervolgens wordt via politieke besluitvorming het 
daadwerkelijke niveau van veiligheid vastgesteld.  
Toch ligt dit niet zo eenvoudig. In werkelijkheid komt het erop neer dat door 
bestuurlijke organen een afweging (kosten, baten, schade, slachtoffers, algemene trend) 
wordt gemaakt die resulteert in een keuze. Vervolgens moet blijken hoe aanvaardbaar 
deze keuze was.  
Een risiconorm op nationaal niveau wordt naar een lokale norm vertaald door rekening 
te houden met het geschatte aantal onafhankelijke plaatsen waar de activiteit in de 
toekomst zal plaatsvinden.  
Het gekozen risiconiveau moet regelmatig worden heroverwogen waarna de lokale 
normen dienen te worden bijgesteld. In Nederland is dat als volgt opgelost. Het hele 
gebied, waar risico van overstroming dreigt, is verdeeld in waterkerende eenheden, die 
volledig worden begrensd of omsloten door waterkeringen of hoge gronden. Deze 
gebieden worden dijkringen genoemd. Nederland kent 53 dijkringen. Voor elk van deze 
dijkringen is een veiligheidsniveau vastgesteld op basis van bekende metingen voor 
waterstanden in de afgelopen 100 jaar2. Zo kennen de dijkringen in het bovenrivieren 
gebied een vereiste veiligheid van 1/1250 per jaar. En de dijkringen langs de Noordzee, 
waar grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag in zijn gelegen een vereist 
veiligheidsniveau van 1/10000 per jaar.  
Hoogte en sterkte van de waterkering worden gebaseerd op een waterstand, afgelezen 
uit een overschrijdingsfrequentielijn, die hoort bij de vereiste frequentie van 
voorkomen. De dijken, die Amsterdam beschermen moeten een waterstand kunnen 
keren, die gemiddeld over de jaren eens per 10.000 jaar voorkomen. Deze waterstand 
kan morgen optreden maar ook over 50.000 jaar. 
 

 
 

                                                
2 Elk hoogwater leidt tot bijstelling van de overschrijdingsfrequentie voor het debiet en dus de waterstanden. De overschrijdingslijn 

voor waterstanden is gebaseerd op hooguit honderd jaar van metingen. Voor het bepalen van de vereiste veiligheid worden 
deze metingen geëxtrapoleerd. In honderd jaar kan er veel in het rivierbed en het stroomgebied veranderd zijn. Met andere 
woorden, de data zijn over het algemeen niet goed met elkaar vergelijkbaar en dus moeilijk te interpreteren. Het hoge water 
van 1993 en 1995 leidde tot het bijstellen van de overschrijdingsfrequenties voor de waterstanden in de Rijn en de Maas. 
Helaas moesten beiden naar boven worden bijgesteld. De dijken bleken minder veilig dan gedacht. 
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Bijlage 3  Dijkringgebieden 
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Bijlage 4  Risico per dijkringgebied  
 
Dijkringgebied Economische 

schade bij 
waterdiepte naar 
dijkhoogte en 
hoogte land 
(miljoen Dfl) 

Schade 
per ha 
(miljoen 
Dfl/ha)  

Gekapitali-
seerd risico 
bij 4% rente 
(miljoen 
Dfl) 

Gekapitali-
seerd risico 
per ha bij 
4% rente 
(1000 Dfl)  

aantal 
ha 

kans 
(norm) 

1 Schiermonnikoog 174 0,21 2 2,6 829 1/2000 
2 Ameland 498 0,15 6 1,9 3.320 1/2000 
3 Terschelling 401 0,21 5 2,6 1.910 1/2000 
4 Vlieland 81 3,54 1 22,1 23 1/4000 
5 Texel 2.994 0,23 19 1,4 13.017 1/4000 
6 Friesland en Groningen 159.672 0,32 998 2,0 498.975 1/4000 
7 Noordoostpolder 14.216 0,29 89 1,8 49.021 1/4000 
8 Flevoland 49.971 0,51 312 3,2 97.982 1/4000 
9 Vollenhove 14.874 0,24 297 4,8 61.975 1/1250 
10 Mastenbroek 4.896 0,52 61 6,5 9.415 1/2000 
11 IJsseldelta 3.046 0,2 38 2,5 15.230 1/2000 
12 Wieringen 3.968 0,18 25 1,1 22.044 1/4000 
13 Noord-Holland 150.004 0,98 375 2,5 153.065 1/10000 
14 Zuid-Holland 622.968 2,8 1557 7,0 222.489 1/10000 
15 Lopiker- en  
     Krimpenerwaard 

28.142 0,88 352 11,0 31.980 1/2000 

16 Alblasserwaard en  
     Vijfheerenlanden 

41.725 1,07 522 13,4 38.995 1/2000 

17 IJsselmonde 61.958 4,96 387 31,0 12.492 1/4000 
18 Pernis 818 5,38 5 33,6 152 1/4000 
19 Rozenburg 1.767 5,77 11 36,1 306 1/4000 
20 Voorne-Putten 27.721 1,47 173 9,2 18.858 1/4000 
21 Hoeksche Waard 14.924 0,61 187 7,6 24.466 1/2000 
22 Eiland van Dordrecht 15.947 3,25 199 40,6 4.907 1/2000 
23 Biesbosch 208 0,08 3 1,0 2.600 1/2000 
24 Land van Altena 6.605 0,4 83 5,0 16.513 1/2000 
25 Goeree-Overflakkee 7.275 0,32 45 2,0 22.734 1/4000 
26 Schouwen Duiveland 6.956 0,32 43 2,0 21.738 1/4000 
27 Tholen en St.  
     Philipsland 

4.960 0,36 31 2,3 13.778 1/4000 

28 Noord Beveland 1.415 0,18 9 1,1 7.861 1/4000 
29 Wlacheren 18.966 0,95 119 5,9 19.964 1/4000 
30 Zuid Beveland west 14.578 0,55 91 3,4 26.505 1/4000 
31 Zuid Beveland oost 4.489 0,59 28 3,7 7.608 1/4000 
32 Zeeuwsch Vlaanderen 26.275 0,37 164 2,3 71.014 1/4000 
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Dijkringgebied Economische 
schade bij 
waterdiepte naar 
dijkhoogte en 
hoogte land 
(miljoen Dfl) 

Schade 
per ha 
(miljoen 
Dfl/ha)  

Gekapitali-
seerd risico 
bij 4% rente 
(miljoen 
Dfl) 

Gekapitali-
seerd risico 
per ha bij 
4% rente 
(1000 Dfl)  

aantal 
ha 

kans 
(norm) 

33 Kreekrakpolder 93 0,03 1 0,4 3.100 1/2000 
34 West-Brabant 28.636 0,39 358 4,9 73.426 1/2000 
35 Donge 13.413 1,04 168 13,0 12.897 1/2000 
36 Land van Heusden/de  
     Maaskant 

35.809 0,49 716 9,8 73.080 1/1250 

37 Nederhemert 6 0,06 0 1,2 100 1/1250 
38 Bommelerwaard 9.516 0,88 190 17,6 10.814 1/1250 
39 Alem 67 0,73 1 14,6 92 1/1250 
40 Heerewaarden 106 0,49 2 9,8 216 1/1250 
41 Land van Maas en  
    Waal 

12.109 0,43 242 8,6 28.160 1/1250 

42 Ooij en Millingen 1.339 0,39 27 7,8 3.433 1/1250 
43 Betuwe, Tieler- en  
     Culemborgerwaard 

24.907 0,4 498 8,0 62.268 1/1250 

44 Kromme Rijn 72.886 1,15 1458 23,0 63.379 1/1250 
45 Gelderse Vallei 5.598 0,025 112 0,5 223.920 1/1250 
46 Eempolder      1/1250 
47 Arnhemse- en  
     Velpsebroek 

2.189 0,99 44 19,8 2.211 1/1250 

48 Rijn en Ijssel 10.456 0,36 209 7,2 29.044 1/1250 
49 IJsselland 1.145 0,22 23 4,4 5.205 1/1250 
50 Zutphen 5.231 1,91 105 38,2 2.739 1/1250 
51 Gorssel 472 0,11 9 2,2 4.291 1/1250 
52 Oost-Veluwe 1.659 0,05 33 1,0 33.180 1/1250 
53 Salland 12.043 0,49 241 9,8 24.578 1/1250 
34a Geertuidenberg 598 1,67 7 20,9 358 1/2000 
36a Keent 9 0,09 0 1,8 100 1/1250 
 
Bron: door NEI bewerkte gegevens DWW, p. 14-15 
 
 
 
 


