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Summary  

Introduction and problem focus 

Evacuation is a possible measure to reduce the risk of casualties in case of flooding. This 
research focuses specifically on vertical evacuation in the Netherlands as a strategy to cope with 
flood consequences due to failure of primary flood defences along the Dutch coast, Lake IJssel 
and the major rivers (Rhine, Meuse, Scheldt). In a vertical evacuation people evacuate to a 
high, dry place within the threatened area (in the U.S. literature referred to as sheltering in 
place). Previous research has shown that preventive evacuation in the Netherlands (i.e., people 
evacuate to a safe location outside the threatened area before failure of flood defences) is not 
always possible. Vertical evacuation is an alternative to preventive evacuation. Vertical 
evacuation can be a forced choice (when there is insufficient time for preventive evacuation) or 
a strategic choice (when both vertical and preventive evacuation is an option, but where vertical 
evacuation is estimated to result in fewer casualties). People (and their families) who evacuate 
vertically have to cope with the event on their own, and need to survive in the flooded area. The 
question is whether it is possible and appropriate to define conditions and requirements (e.g., 
for buildings, water, electricity, transport, communication) that facilitate vertical evacuation. 
The objective of this research is twofold and reads: 
1. Under what conditions will vertical evacuation contribute effectively to the safety of people 

(i.e., focus on prevention of casualties)? 
2. What measures can (reasonably) be taken by government or private sector (stimulated by 

government) in order to improve circumstances during survival (i.e., focus on ‘quality’ of 
survival circumstances)? 

 
Context of vertical evacuation 
In this research vertical evacuation is defined as the displacement of people to dry floors in 
buildings or public shelters that are located inside the threatened or flooded area. Vertical 
evacuation strategies can be implemented in combination with, or as an alternative to, 
preventive evacuate in case preventive evacuation is not entirely possible (because the time 
available is insufficient) or desirable (because of the impact and probability of flooding in the 
warning phase). Research has shown that in some cases casualty estimates for vertical 
evacuation are lower than for preventive evacuation. 
 
During a flood threat a number of phases can distinguished. In this study, we distinguish 
between a ‘cold phase’ (i.e., no threat present), a ‘warning phase’ (i.e., a flood threat is 
detected), a ‘transition phase’ in which an evacuation decision is made by government, and an 
‘implementation phase’ which focuses on implementation of the evacuation strategy. In the 
implementation phase further distinction can be made between the phase before and the phase 
after onset of actual flooding. After onset there will be a period of a few days in which the flood 
spreads through the area and people seek shelter, after which the situation stabilizes. 
Evacuation decisions made before onset are always fraught with uncertainties about whether, 
when and where flood defences will fail, and uncertainties about the effectiveness of measures. 
 
Research method 
The outcomes of this study are based on scientific and grey literature (such as policy 
documents) and knowledge among experts and managers of utility networks, infrastructure and 
disaster response organizations (‘safety regions’; police, fire and health departments). Their 
knowledge was unlocked in two workshops, one focused on the physical infrastructure and one 
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focused on people's behaviour. These workshops were supplemented by face-to-face and 
telephone interviews. In addition, two case studies were performed in cooperation with the local 
safety regions, one in the city of Dordrecht (safety region South-Holland South) and one in 
polder Mastenbroek (safety region IJsselland). These two regions were selected based on their 
experience with developing vertical evacuation strategies and underlying threat scenarios. 
 
Defining conditions and requirements is a decision problem 
Although flood probabilities are small in the Netherlands, they cannot be neglected. As stated by 
the minister of Infrastructure and the Environment on November 2014 (during the closing 
meeting of the project "Flood Risk in the Netherlands” (Dutch: Veiligheid Nederland in Kaart): 
"But if something really goes wrong, the government has also failed." The question is therefore 
what can be expected from the government. In the same speech, the minister said "What can 
they (citizens) actually expect from us? Where does their own responsibility begin? It is our job 
as politicians to keep asking these questions in public debates." There are two perspectives for 
defining conditions and requirements for vertical evacuation: 
 
1. The perspective of reducing the impact of a (potential) flooding. Currently there are (only) 

general requirements for disaster management such as informing the public about risks in 
general. There are also generic requirements for setting regional risk profiles, contingency 
plans, exercises and spatial planning. However, these requirements and roles are not 
related to the prevention of casualties or improving the circumstances for survival during 
(vertical) evacuation. 

 
2. The perspective of an acceptable (casualty) risk for flooding. Recently new standards for 

flood probabilities were presented in the Dutch House of Representatives. These standards 
are based on a risk approach (risk = probability times consequences). These standards are 
based on a new criterion that provides 'basic safety' to every citizen. That is, the probability 
of dying due to flooding on any location that is protected by primary flood defences may not 
exceed 1:100,000 per year. In areas where major social disruption is expected, even more 
stringent standards for flood probability can be defined. These additional standards are 
based on cost-benefit and group risk analyses. Since flood defences commonly are the most 
(cost) effective measure in reducing flood risks in the Netherlands, basic safety and 
standards for acceptable flood are provided through standards for the flood defences. The 
possibility to shape safety through smart (i.e., cost-effective) combinations of flood 
defences, spatial planning and crisis management, is viewed by experts as a potential but 
exceptional solution. 

 
Conditions and requirements for vertical evacuation 
Conditions and requirements are defined as requirements that governments may impose on 
themselves or others, and which must be met to enable or facilitate vertical evacuation. It is 
noted here that currently there are (also) no conditions and requirements for preventive 
evacuation. Preferably, conditions and requirements for vertical evacuation are considered in 
conjunction with preventive evacuation. Defining conditions and requirements is a political and 
managerial choice. These conditions can be regarded as additions to the current way of 
managing and organizing our country such as building regulations for housing, traffic and water 
management, requirements for information technology and utilities and informing the public. In 
everyday life, citizens and companies have their own responsibility for coping with risk, 
facilitated by public authorities that provide policy frameworks and operational means. For 
example, the government has responsibilities in spatial planning (e.g., location choice and 
zoning, building codes) and for informing the public about risk (risk and crisis communication). 
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The idea behind the conditions and requirements for vertical evacuation is that they facilitate 
the reduction of flood consequences. Therefore they must have a significant effect on the 
number of casualties or on survival conditions. In addition, they must be feasible and realistic. 
In defining the conditions and requirements there are a number of considerations: 
1. the costs of measures, including their relation to the efficacy of other measures to reduce 

casualty risk; 
2. the feasibility of measures, given the lack of flood experience due to the small flood 

probabilities in the Netherlands; 
3. the extent of flooding and evacuation associated with scarcity of resources in infrastructure 

capacity; 
4. the uncertainty in the lead time and the way public authorities, experts and citizens 

respond; 
5. the acceptance of casualty risks by citizens and public authorities. 
 
Based on this research the following conditions and requirements for vertical evacuation have 
been defined. Some apply only to (vertical) evacuation, while other also have benefits for crisis 
management in general: 
 
1. Determine the availability of dry locations in houses or public shelters: 

• Determine the available capacity per neighbourhood (number of locations and square 
meters) in houses and compare to the expected number of people that evacuate 
vertically; 

• Determine per neighbourhood the need for additional public shelters and evaluate 
fitness of use for existing buildings; 

• Assess the need for additional measures such as 1) the designation of public shelters 
and making agreements for management of these shelters, 2) influencing spatial 
planning to create sufficient shelter locations in the long term, and/or 3) setting 
priorities for the preventive evacuation of specific, vulnerable neighbourhoods or 
population groups (e.g., elderly). 

 
2. Provision of information to the public about preventive and vertical evacuation should be 

added to generic information about risks: 
• Risk communication; stimulate awareness among citizens about vertical evacuation in 

homes and public shelters in relation to the (in)feasibility of preventive evacuation in 
the region, and give structural attention to this issue. It should be crystal clear to 
people that they will have to take care of themselves. Responsible authorities need to 
provide preparedness tips, for instance, about how to leave the area after flooding or 
how to make clear they are in need of help. We recommend using public shelters as 
evacuation hubs, so that people can gradually leave the area through these locations 
assisted by rescue workers. 

• Crisis communication; ensure timely warning of the public aimed at influencing their 
sense of urgency, and their attitudes towards the desired type of evacuation, 
accompanied by practical tips for preparation (water, food, warm clothes, etc.). Crisis 
communication experts should be able to give specific advice for preventive and vertical 
evacuation. It can be considered to prepare standard messages adapted to the local 
situations as the first step in the communication with citizens during the warning phase. 
 

3. Enable the assessment of the effectiveness of contingency plans, evacuation strategies and 
decision-making as part of the generic requirements for evacuation in case of floods: 
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• The assessment of the effectiveness of evacuation strategies (both preventive and 
vertical) for planning and, in case of imminent flooding, avoiding casualties and damage 
in accordance the ‘Framework Large Scale Evacuation’. 

• Development of decision diagrams on evacuation to support decision-making based on a 
predetermined line of reasoning. 

 
4. Agreements on the continuity of information technology networks and utilities in the 

warning phase: 
• This concerns the functioning of networks and utilities in the warning phase until the 

onset of flooding. These agreements should also include (possibly generic) 
arrangements for compensation of additional damage to these networks within the 
flooded area resulting from extended network shut down, and the acceptance of 
increased chain effects outside the flooded area and environmental damage.  

• It should be noted that, since evacuation is a precautionary measure, evacuations will 
occur more frequently than actual floods. In those situations where flooding does not 
occur extended network shut down results in lower social disruption and economical 
damage.  
 

5. Agreements between government and grocery stores about logistics and supply of food and 
drinking water (and potentially medication). 
• These agreements concern extended opening times during the warning phase, to 

distribute food and replenishing food stocks (possibly supported by emergency 
services). These agreements should include arrangements for damage compensation. 
Such arrangements may be beneficial for other crisis situations. To inform the need for 
these agreements, research should be considered on household food supplies. 

 
6. Specific rules for utilization of the available rescue capacities (this will shorten the duration 

of vertical evacuation; these conditions may be beneficial for other crisis situations). 
• Explicit choices about the utility and necessity of location choices for crisis coordination 

centres and police/fire departments and hospitals, equipment, working schedules for 
emergency staff and personnel in order to increase the resilience of the affected 
emergency services within a flooded affected area; 

• Facilitating citizens in rescuing themselves and other people (e.g., creating evacuation 
hubs as intermediate station, provision of information); 

• Initiating international disaster assistance during the warning phase. 
 
7. Registration of vulnerable groups (e.g., elderly, patients and needy) to shorten the period of 

being vertically evacuated: 
• A registration system that allows people in need of help to provide their location and 

specify their needs during the warning phase; this information can be used in the rescue 
operation. This measure may be beneficial for other crisis situations as well. 

 
Conclusions and recommendations 
Based on this study, the following conclusions are drawn: 
 
1. Vertical evacuation can reduce the number of casualties in situations where an overall 

preventive evacuation is not feasible because the time available is insufficient, or not 
realistic given the moment at which the evacuation decision is made. 
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A prerequisite for vertical evacuation is the availability of sufficient (high and dry) shelter 
locations within the flooded area, where people can stay temporarily during the phase that 
the flood develops. These shelter locations can be in their own homes or (public) buildings 
that function as public shelters. Although vertical evacuation is not without risk, it reduces 
the probability that people are exposed to the (evolving) flood during transport (which is the 
most dangerous situation) since sheltering locations are nearby. 

 
The two case studies showed that in almost all neighbourhoods there are ample 
opportunities to evacuate to buildings with a dry floor. In addition, the responsible safety 
regions have been able to identify buildings that can be used as a shelter. These buildings 
were selected on the basis of available facilities and their daily use by large groups of 
people. 

 
Maps delivered in the MEGO-study show the percentage of dry buildings per CBS-
neighbourhood. The maps confirm that there are ample opportunities for vertical evacuation 
in people’s homes. We advise to further analyse the presence of potential shelters in each 
neighbourhood. 

 
2. In order to evacuate vertically, it is important that citizens are familiar with vertical 

evacuation and know where to find shelter locations. Theories of flight behaviour indicate 
that people take known routes, but that does not always have to be the most effective 
route. It is therefore important that vertical evacuation is placed in the perspective of the 
(in)feasibility of preventive evacuation, so that it is clear that by sheltering the chances of 
survival are greater compared to being exposed to the flood while driving a car. It is also 
important that citizens are aware of the (difficult) circumstances during vertical evacuation, 
so they can take emergency preparedness actions. The availability of supplies and utilities 
(such as the presence of food, water, electricity, etc.) and how this is framed in 
communication can affect attitudes towards evacuation strategies. 

 
During an actual flood threat information can be repeated and specified by providing explicit 
and clear evacuation options. These options can be further specified and updated as the 
threat evolves and more information becomes available. 

 
3. Vertical evacuation is a temporary measure to shelter during the period that the flood 

develops. Hereafter citizens will need to move from the flooded area on their own, or with 
the help of fellow citizens or rescue workers. We do not find it realistic to set a criterion for 
a fixed number of days in which people are evacuated vertically before moving out of the 
flooded area, given the uncertainties in the (potentially large) extent of a flood, the number 
of people in the flooded area, the available time for preventive evacuation and the limited 
resources. The exact duration of this period is highly dependent on the measures taken by 
people themselves. Based on flood events abroad, it seems likely that after (approximately) 
a week, most people have been rescued or have saved themselves. A period of three days, 
which is often used in the Netherlands, seems too short for large flooding events. 

 
4. The quality of survival circumstances during vertical evacuation can be influenced by 

continuity in functioning of information technology and utilities (gas, electricity, water and 
waste water) immediately before and after a flood, and inside and outside the flooded area. 
In this study, the following is concluded: 
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• Information technology, electricity and gas supplies will be shut down during the 
warning phase, in order to reduce damage, and to facilitate recovery and continuity 
outside threatened area. If this is done too late, there may be (dangerous) 
complications inside the flooded area and chain effects outside the flooded area will 
increase. Shutting these functions down in the warning phase causes chain effects such 
as failing traffic management and sewage, making both vertical and preventive 
evacuation more difficult. 

 
• Emergency equipment (such as pumps) only has local and temporary effects, due to the 

scale of the disaster (large) in proportion to the required resources (limited) and the 
fuel needed (problematic). 
 

• Additional investments in robust spatial planning and design and in additional 
emergency measures are costly and are unlikely to be considered by network managers 
unless enforced by legislation. However, current climate adaptation initiatives are 
looking into more robust networks. If these initiatives provide new insights in improving 
the continuity of critical infrastructure, survival conditions may be improved. However, 
since these measures are studied form a different perspective (such as climate change 
and sustainability, which are different from flooding); their efficacy remains to be seen. 
 

• For health care organizations there is a more direct relationship between improving 
services and the number of casualties. However, the (costs of) measures that are 
needed are considerable. Eventually, these organizations will evacuate too. Therefore 
we recommend strengthening the resilience of these organizations by using available 
resources efficiently in the warning phase (such as personnel and inventories). Flood 
awareness among health care organizations is needed. 
 

• The relation between survival circumstances and loss of life in homes and shelters has 
not been demonstrated in this study. 

 
5. Both government and citizens (including needy people) are responsible to take care of 

themselves in a vertical evacuation. The overall result depends on the severity of flood 
consequences, and on the cooperation between citizens and government. For all of the 
protected areas in the Netherlands, floods may occur unexpected. 
 
The responsibilities of citizens are an extension of everyday life such as having sufficient 
food, drinking water and medication, and taking care for their own safety. ‘Sufficient’ in this 
respect depends on the person and his/her abilities to survive the event. Research shows 
that resilience and self-efficacy of citizens is often underestimated. People tend to support 
each other in crisis situations. People’s needs during the period of vertical evacuation is 
highly dependent on the particular circumstances. In addition to being well informed, good 
health, community involvement and basic skills such as first aid are key to people’s 
resilience. 

 
If the government sets standards for the preparation of citizens (such as having a certain 
amount of food resources, batteries and blankets) criteria are need to determine the 
appropriate preparedness level as well as enforcement to ensure that people comply. 
Because of the low flood probability, high costs and capacities needed this seems 
unrealistic. 
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The government will have to take people’s own responsibility as a starting point. Experts 
indicate that information and generic measures that strengthen self-reliance (such as first 
aid and involvement of communities) will be much more effective. However, these generic 
measures go far beyond the specific issue of vertical evacuation. Such measures should not 
be addressed from the perspective of vertical evacuation alone. 

 
6. The government can better facilitate evacuation by defining conditions and requirements. 

The extent to which this occurs, and which requirements must be met (such as facilities in 
shelters) is a political choice since these requirements do not follow from flood risk policy. 

 
There is a constant tension between the need to set specific conditions for vertical 
evacuation and the provision of more generic standards. An example involves the 
distribution of food. Experts state that, based on logistic capacities and distribution 
legislation, much can be arranged in cooperation with EU members as long as food is 
available. However, the distribution within the flooded area to those that are in need 
remains a bottleneck. Improvising adequate solutions will be important. 

 
Based on the study, the following recommendations are made: 
1. Strengthen the generic resilience of people, for example by providing first aid courses and 

encourage their general health.  
2. Consider vertical and preventive evacuation in conjunction. Define standards or result 

requirements related to the casualty rate and the quality of survival circumstances. Based 
on these standards and requirements evacuation strategies can be developed  and their 
implementation by the safety regions (crisis management and crisis communication focusing 
on different target groups) and municipalities (spatial planning policy for shelters, risk 
communication) and by national authorities (a broad, national communication campaign and 
information provision). 

3. Further research is needed into the causes of casualties and the factors that influence the 
quality of survival circumstances in connection with availability of utilities, wastewater and 
of information technology. New empirical research will be needed since existing databases 
do not contain this information. 

4. Insights are needed in household’s food reserves, and to what extent these reserves are 
suitable for survival during vertical evacuation. This can, for example, be examined by 
questionnaire surveys. 

5. Develop maps that provide insights the spatial possibilities of vertical evacuation. These 
maps may include information about the presence of dry floors, locations of businesses with 
hazardous materials, locations of shelters, vulnerable objects etc. 
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Samenvatting 

Aanleiding en probleemstelling 

Evacueren is een mogelijke maatregel om het slachtofferrisico bij een overstroming te 
verminderen. De focus in dit onderzoek ligt op verticale evacuatie als mogelijke maatregel om 
de gevolgen van het doorbreken van de primaire waterkeringen (die ons beschermen tegen 
overstromingen uit de zee, rivieren of de grote meren) te reduceren. Uit eerder onderzoek is 
bekend dat een preventieve evacuatie in Nederland (waarbij men vóór de doorbraak het 
bedreigd gebied verlaat) niet altijd mogelijk is. Verticale evacuatie (naar hoge, droge plek 
binnen het bedreigde gebied) is een alternatief voor preventieve evacuatie. Verticale evacuatie 
kan een noodgedwongen keuze zijn (wanneer er onvoldoende tijd is voor een preventieve 
evacuatie) of een strategische keuze (wanneer beide een optie zijn, maar verticale evacuatie 
naar verwachting tot minder slachtoffers leidt). Mensen die verticaal evacueren zijn een aantal 
dagen op zichzelf aangewezen, en moeten in het overstroomde gebied zien te overleven. De 
vraag is of het mogelijk en zinvol is hiervoor randvoorwaarden te stellen. De probleemstelling 
van dit onderzoek is tweeledig en luidt: 

1. Onder welke randvoorwaarden kan verticale evacuatie bij overstromingen een effectieve 
bijdrage leveren aan het in veiligheid brengen van mensen (voorkomen van 
slachtoffers)? 

2. Welke maatregelen kunnen (redelijkerwijs) genomen worden door de overheid of door 
het bedrijfsleven (gestimuleerd door de overheid) om de leefbaarheid van degenen die 
verticaal evacueren te bevorderen? 

Context van verticaal evacueren  

Onder verticaal evacueren verstaan we in dit onderzoek de verplaatsing van mensen naar droge 
verdiepingen in gebouwen of publieke shelters binnen het gebied dat dreigt te overstromen of 
overstroomd is. Een strategie voor verticaal evacueren heeft betrekking op een gebied en kan 
worden ingezet in combinatie met, of als alternatief voor, preventief evacueren als preventief 
evacueren niet geheel mogelijk is (vanwege de beschikbare tijd) of wenselijk is (vanwege de 
impact en kans op een overstroming in de dreigingsfase). Onderzoek heeft laten zien dat het 
slachtofferrisico in Nederland lager is wanneer in bepaalde gevallen in plaats van preventieve 
evacuatie wordt gekozen voor verticale evacuatie. 
 
Bij de voorbereiding op overstromingen kan onderscheid gemaakt worden in verschillende 
fasen. In dit onderzoek maken we onderscheid in een koude fase (waarbij er geen verhoogde 
dreiging is), een waarschuwingsfase waarin er voorspellingen zijn van een verhoogde dreiging, 
een transitiefase waarin besluiten over evacuatie worden genomen door de overheid die buiten 
de scope van het dagelijks (operationeel) beheer liggen en de uitvoeringsfase waarin deze 
maatregelen geïmplementeerd worden. In deze uitvoeringsfase kan verder onderscheid worden 
gemaakt in de dreigingsfase vóór de doorbraak en de fase na de doorbraak. Na de doorbraak is 
er eerst een periode van enkele dagen waarin de situatie zich snel ontwikkelt en het water (en 
de mensen) zich verspreiden waarna een stabiele situatie ontstaat. Beslissingen over evacuatie 
vóór de doorbraak zijn altijd omgeven met onzekerheid. Onzekerheid over de vraag of, waar en 
wanneer waterkeringen bezwijken, maar ook onzekerheid over het daadwerkelijk effect van 
maatregelen. 

Aanpak van het onderzoek 

In dit onderzoek naar randvoorwaarden voor verticaal evacueren is gebruik gemaakt van kennis 
uit de wetenschappelijke en grijze literatuur (zoals beleidsdocumenten), van kennis bij experts 
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en bij beheerders van netwerken, infrastructuur en hulpverleners. De kennis van experts en 
beheerders is ontsloten via twee workshops gericht op de fysieke infrastructuur en gericht op 
gedrag van mensen, aangevuld met interviews. Daarnaast zijn er in overleg met de betrokken 
veiligheidsregio’s casestudies uitgewerkt voor Dordrecht (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) en 
Mastenbroek (Veiligheidsregio IJsselland). Deze twee gebieden zijn geselecteerd op basis van 
hun ervaring met de uitwerking van verticaal evacueren en onderliggende dreigingsscenario’s 
met veel en weinig voorspeltijd.  

Het stellen van randvoorwaarden is een beslisprobleem 

De kans op een overstroming in Nederland is klein, maar overstromingen kunnen niet worden 
uitgesloten. Zoals de minister van Infrastructuur en Milieu november 2014 aangaf bij de 
afsluitende bijeenkomst van het project “Veiligheid Nederland in Kaart” “Maar als er echt iets 
misgaat, heeft diezelfde overheid ook gefaald”. De vraag is dan ook wat van de overheid 
verwacht kan worden. In dezelfde toespraak zegt de minister “Wat mogen ze (de burgers) nu 
eigenlijk van ons verwachten? Waar begint hun eigen verantwoordelijkheid? Het is onze taak als 
bestuurders om die vragen voortdurend te blijven stellen in het publieke debat.” Er zijn twee 
perspectieven denkbaar voor het stellen van randvoorwaarden voor verticaal evacueren: 
 

3. Vanuit het perspectief van het beperken van de gevolgen van een (dreigende) 
overstroming. Er bestaan hiervoor algemene eisen op gebied van rampenbeheersing 
zoals het informeren van de bevolking over risico’s. Ook zijn er generieke proceseisen 
voor het opstellen van een risicoprofiel, rampenplannen en het beoefenen hiervan. Ook 
kan men kan adviseren over de inrichting van het land. Deze proceseisen en rollen zijn 
(zowel in het algemeen als specifiek op gebied van overstromingen) echter niet 
gerelateerd aan een criterium voor het voorkomen van slachtoffers of vergroten van de 
leefbaarheid of aan (verticale) evacuatie.  
 

4. Vanuit het perspectief van een acceptabel (slachtoffer)risico voor overstromingen. 
Recent zijn nieuwe normen voor waterveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Deze zijn gebaseerd op de risicobenadering. Aan deze normen ligt een zekere 
´basisveiligheid´ voor iedere Nederlander ten grondslag. Dat wil zeggen, kans om ten 
gevolge van een overstroming te overlijden op een bepaalde locatie achter een 
waterkering mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Daar waar grote 
maatschappelijke ontwrichting te verwachten is, worden aanvullend strengere eisen 
gesteld. Deze maatschappelijke ontwrichting is gebaseerd op kosten-batenanalyses en 
groepsrisico. Omdat waterkeringen veelal de meeste (kosten)effectieve maatregel zijn 
in de reductie van de overstromingsrisico’s in Nederland, is er in het beleid voor 
gekozen om met de waterkeringen te voorzien in een acceptabel slachtofferrisico en 
basisveiligheid. De mogelijkheid om veiligheid vorm te geven door middel van ‘slimme 
combinaties’ (waarin maatregelen kosten-effectiever worden verdeeld over de drie 
veiligheidslagen preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing), wordt door 
experts hooguit in uitzonderlijke gevallen als een mogelijke optie gezien. 

 

Randvoorwaarden voor verticaal evacueren 

Onder een randvoorwaarde verstaan we in dit onderzoek een eis die de overheid aan zichzelf of 
aan anderen kan opleggen, en waaraan voldaan moet worden om verticaal evacueren mogelijk 
te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat er voor preventief evacueren ook nog geen 
randvoorwaarden zijn opgesteld. Het ligt echter wel voor de hand preventieve en verticale 
evacuatie in samenhang te beschouwen. Het stellen van randvoorwaarden aan verticaal 
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evacueren is een politiek-bestuurlijke keuze. Deze randvoorwaarden zijn aanvullend op de 
huidige wijze waarop we Nederland inrichten (zoals het bouwen van huizen), hoe we Nederland 
beheren (zoals in verkeer- en watercentra), de eisen die we stellen aan ICT- en 
nutsvoorzieningen en het gedrag van mensen. In het dagelijks leven hebben burgers en 
bedrijven een eigen verantwoordelijkheid in hun doen en laten waarbij de overheid kaders en 
hulpmiddelen biedt. De overheid heeft bijvoorbeeld verantwoordelijkheden voor de inrichting 
van een gebied (locatiekeuze, bestemmingsplannen, bouwbesluit etc.) en voor het informeren 
van de bevolking over dreigingen (risico- en crisiscommunicatie).  
 
De gedachte achter het stellen van randvoorwaarden voor verticaal evacueren is dat de 
gevolgen van een overstroming kleiner zijn. Randvoorwaarden dienen dus een significant effect 
te hebben, bijvoorbeeld op het aantal slachtoffers of op de overlevingsomstandigheden. Het 
stellen van een randvoorwaarde voor het slagen van verticale evacuatie is alleen aan de orde 
als hierin nog niet is voorzien en als de randvoorwaarde ook haalbaar en realistisch is. Bij het 
stellen van randvoorwaarden spelen diverse overwegingen een rol, zoals:  

1. de kosten van deze maatregelen, inclusief de verhouding tot de effectiviteit van andere 
maatregelen om het slachtofferrisico te reduceren; 

2. de uitvoerbaarheid van maatregelen, gezien het gebrek aan ervaring door de kleine 
kans van voorkomen van overstromingen in Nederland; 

3. de omvang van een overstroming en van een evacuatie met bijbehorende schaarste aan 
middelen in capaciteit van infrastructuur; 

4. de onzekerheid in de voorspeltijd tijdens de dreigingsfase en de wijze waarop 
bestuurders, professionals en burgers hierop reageren; 

5. de acceptatie van slachtofferrisico’s door burgers en bestuurders. 
 
Hieronder volgen de randvoorwaarden voor verticale evacuatie, zoals die op basis van dit 
onderzoek gedefinieerd kunnen worden. Sommige randvoorwaarden gelden alleen voor 
(verticale) evacuatie, andere randvoorwaarden kunnen ook baten hebben voor de 
crisisbeheersing bij andere rampen, en hebben daarmee een meer generiek karakter. 
 

1. het bepalen van de beschikbaarheid van vluchtplaatsen in woningen of publieke shelters 
in overstroombaar gebied: 

 Bepaling per buurt van de hoeveelheid beschikbare vluchtplaatsen (en vierkante 
meters) in woningen ten opzichte van het aantal achterblijvers.  

 Bepaling per buurt van de noodzaak om aanvullend publieke shelters aan te 
wijzen en te beoordelen of bestaande bouw hiervoor geschikt is. 

 Beoordeling van de noodzaak van mogelijke maatregelen zoals 1) het benoemen 
van shelters en het maken van beheerafspraken voor deze shelters, 2) het 
beïnvloeden van het ruimtelijk beleid om op de lange termijn voldoende 
vluchtplaatsen te creëren en/of 3) om bepaalde kwetsbare buurten of 
bevolkingsgroepen in preventieve evacuatie voorrang te geven (prioritering). 
 

2. Informatievoorziening naar de bevolking over preventieve en verticale evacuatie bij 
overstroming koppelen aan generieke informatievoorziening over risico’s: 

 Risicocommunicatie; Zorgdragen voor bekendheid bij bevolking over verticale 
evacuatie in woningen en publieke shelters in relatie tot de haalbaarheid van 
preventieve evacuatie in de regio, en dit structureel aandacht geven. Duidelijk 
moet worden gemaakt dat mensen op zichzelf zijn aangewezen en voor zichzelf 
moeten zorgen.  
Hierbij kunnen ook tips gegeven worden over hoe mensen na een overstroming 
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het gebied kunnen verlaten of duidelijk kunnen maken dat ze hulp nodig 
hebben. Het verdient aanbeveling hierbij publieke shelters als ‘evacuatiehub’ te 
positioneren zodat mensen stapsgewijs het gebied kunnen verlaten via deze 
locaties en dat de hulpverlening hierop kan inspelen. 

 Crisiscommunicatie; Zorgdragen voor tijdige berichtgeving naar de bevolking in 
geval van een dreiging gericht op gedragsbeïnvloeding voor een gewenst type 
evacuatie met praktische tips voor voorbereidingsmaatregelen (verkrijgen 
drinkwater, warm houden, voedsel). Het gaat er hierbij om dat de 
crisiscommunicatie-expert in staat moet zijn om specifieke 
handelingsperspectieven voor preventief en verticaal evacueren te geven. 
Overwogen kan worden voor verschillende dreigingen standaard-berichten voor 
te bereiden afgestemd op de lokale situatie als eerste stap in de communicatie 
over en weer met de burger tijdens de dreigingsfase. 
 

3. Het kunnen inschatten van de effectiviteit van rampenplannen en evacuatie en 
besluitvorming hierover als onderdeel van generieke eisen aan evacuatie bij 
overstromingen: 

 Het kunnen inschatten van de effectiviteit van evacuatiestrategieën (zowel 
preventief als verticaal) voor planvorming en bij dreigende overstromingen in 
termen van voorkomen slachtoffers en schade conform de verdringingsreeks uit 
het Kader Grootschalige Evacuatie. 

 Het uitwerken van beslisdiagrammen voor evacueren om de besluitvorming te 
ondersteunen op basis een vooraf opgestelde redeneerlijn. 
 

4. Afspraken over de continuïteit van ICT netwerken en nutsvoorzieningen in de 
dreigingsfase: 

 Het gaat om afspraken voor het in stand houden van ICT netwerken en 
nutsvoorzieningen in de dreigingsfase tot het moment van overstromen. Het 
gaat hierbij ook om (mogelijk generieke) afspraken over schadevergoeding voor 
extra schade aan deze netwerken binnen het overstroomd gebied en de 
acceptatie van grotere keteneffecten buiten het overstromingsgebied en 
milieuschade; tegenover de extra schade bij een overstroming staat de schade 
bij de vaker voorkomende evacuaties zonder overstroming. De impact op de 
economie is minder groot en schade treedt dan niet op. 
 

5. Afspraken (tussen overheid en eigenaren van supermarkten) over de logistiek voor 
bevoorrading supermarkten voor voedsel, drinkwater (en eventueel medicijnen).  

 Het gaat om afspraken met supermarkten om gedurende de dreigingsfase open 
te blijven om levensmiddelen te distribueren en zo mogelijk extra te 
bevoorraden (eventueel ondersteund door hulpdiensten) zodat tijdens de 
overstromingsfase lokaal meer voorraden zijn; deze afspraken zijn inclusief 
afspraken over schadevergoeding. Deze afspraken kunnen ook voor andere 
rampen een gunstig effect hebben. Overwogen kan worden hiervoor eerst een 
inventarisatie uit te voeren naar de beschikbare voedselvoorraden bij mensen 
thuis om de noodzaak van deze afspraken te bepalen.  
 

6. Specificatie van spelregels voor benutting van beschikbare reddingscapaciteit en 
reddingsoperatie (hierdoor wordt de duur van verticaal evacueren verkort; deze 
randvoorwaarden kunnen ook voor andere rampen positieve effecten hebben). 
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 Expliciete keuzes over nut en noodzaak bij locatiekeuze van coördinatiecentra 
en kazernes, de plaatsing van materiaal bij een dreiging, roosters voor 
hulpverleners, om de veerkracht van de getroffen hulpverleningsorganisaties 
binnen een overstroomd gebied te vergroten 

 Faciliteren van burgers met het redden van zichzelf en redden van andere 
burgers (creëren van evacuatiehubs als tussenstation, informatievoorziening) 

 Initiëren van internationale bijstand al gedurende de dreigingsfase 
 

7. Registratie van verminderd zelfredzamen en hulpbehoevenden voorafgaand aan de 
reddingsoperatie om de duur van verticaal evacueren te verkorten: 

 Het hebben van een meldingslijn voor registratie van mensen die hulp nodig 
hebben zoals verminderd zelfredzamen (het gaat dan om de locatie, hulpvraag 
etc.) gedurende de dreigingsfase zodat deze informatie bij reddingsacties benut 
kan worden. Ook voor andere rampen kan deze maatregel een gunstig effect 
hebben. 

Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van dit onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 
 

1. Verticaal evacueren kan het aantal slachtoffers in geval van een overstroming 
verminderen voor situaties waarin een algehele preventieve evacuatie niet uitvoerbaar 
is vanwege de beschikbare tijd of (niet) realistisch is, gezien het moment waarop een 
keuze voor evacuatie wordt gemaakt.  
 
Een voorwaarde voor verticale evacuatie is dat er voldoende beschikbare vluchtplaatsen 
(hoog en droog) zijn binnen het overstroomde gebied waar mensen tijdelijk, gedurende 
de fase dat de overstroming zich ontwikkelt, kunnen schuilen. Deze schuilplaatsen 
kunnen zijn in de eigen woning of in een publieke shelter. Hoewel verticaal evacueren 
niet zonder risico is kan hiermee wel worden voorkomen dat mensen tijdens de 
evacuatie, waarin mensen het meest kwetsbaar zijn, worden blootgesteld aan de 
gevolgen van (de zich ontwikkelende) overstroming. Immers er hoeven geen grote 
afstanden te worden overbrugd tot buiten het bedreigd gebied, shelters kunnen nog wel 
bereikt worden omdat deze in de buurt zijn.  
 
De twee onderzochte casussen laten zien dat in vrijwel alle buurten ruime 
mogelijkheden zijn voor de achterblijvers om naar gebouwen met een droge verdieping 
te evacueren. Ook zijn de veiligheidsregio’s in de casusgebieden in staat geweest om 
gebouwen te identificeren die gebruikt kunnen worden als shelter. Deze gebouwen zijn 
geselecteerd op basis van de beschikbare voorzieningen, en omdat ze dagelijks al 
gebruikt worden door grote groepen mensen. 
 
In het onderzoek MEGO is reeds een kaart gemaakt met het percentage droge 
gebouwen per CBS-buurt. Deze kaart bevestigt dat er in de meeste buurten ruime 
mogelijkheden zijn voor verticale evacuatie in de eigen woning. Het verdient 
aanbeveling om een verdere analyse te doen naar de aanwezigheid van mogelijke 
shelters per buurt.  
 

2. Om verticaal te kunnen evacueren is het van belang dat burgers vooraf bekend zijn met 
verticaal evacueren en weten wat mogelijke vluchtplaatsen zijn. Vanuit theorieën over 
vluchtgedrag is bekend dat mensen de hen bekende logische routes nemen, maar dat 
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hoeft niet altijd de meest effectieve route te zijn. Het is dan ook van belang verticale 
evacuatie in het perspectief van de (on)haalbaarheid van preventieve evacuatie te 
plaatsen zodat duidelijk is dat door verticaal te evacueren de overlevingskansen groter 
zijn dan wanneer men tijdens de evacuatie wordt blootgesteld aan het water. Daarnaast 
is het van belang dat burgers weten wat de omstandigheden kunnen zijn tijdens 
verticaal evacueren zodat men zich daarop kan voorbereiden. De beeldvorming over de 
beschikbaarheid van voorzieningen (zoals aanwezigheid voedsel, water, elektriciteit, ICT 
etc.) kan het evacuatiegedrag van mensen beïnvloeden.  
 
In geval van een dreiging kan deze informatie worden herhaald, en gespecificeerd, en 
door de overheid worden voorzien van een concreet handelingsperspectief. Dit 
handelingsperspectief kan worden gegeven omdat op dat moment meer informatie 
bekend is over de dreiging. 
 

3. Verticaal evacueren is een tijdelijke maatregel om te schuilen tijdens de periode dat de 
overstroming zich ontwikkelt. Hierna zal men zichzelf, met hulp van andere burgers 
(vluchten) of hulpdiensten (redden) proberen uit het gebied te verplaatsen.  
Gezien de mogelijke omvang van een overstroming, het aantal mensen, de onzekerheid 
in de tijd voor preventieve evacuatie en de beperkte beschikbare 
hulpverleningsmiddelen is het niet reëel een criterium voor een vast aantal dagen te 
stellen dat men verticaal moet (kunnen) evacueren. De exacte duur van deze periode is 
ook sterk afhankelijk van de maatregelen die mensen zelf nemen. Op basis van 
internationale gebeurtenissen is het wel waarschijnlijk dat na (orde grootte) een week 
de meeste mensen gered zijn of zichzelf hebben gered. Een periode van 3 dagen, vaak 
gebruikt in Nederland, lijkt te kort bij grotere overstromingsgebeurtenissen.  
 

4. De leefbaarheid tijdens verticaal evacueren kan worden beïnvloed door continuïteit in de 
ICT en nutsvoorzieningen (gas, elektra, water) en afvalwater direct voor en na een 
overstroming binnen en buiten het overstromingsgebied. In dit onderzoek is het 
volgende geconcludeerd: 

 ICT netwerken, elektra en gasvoorzieningen al tijdens de dreigingsfase worden 
afgeschakeld in het kader van de zorgplicht (schadereductie, herstel en 
continuïteit buiten bedreigd gebied) van de beheerder. Gebeurt dit te laat dan 
zijn de effecten buiten het overstroomd gebied groter en kunnen ook binnen het 
overstroomd gebied complicaties optreden. Door het afschakelen in de 
dreigingsfase vallen ook andere processen uit (zoals afvalwater en 
verkeersmanagement) waardoor zowel verticale als preventieve evacuatie 
minder goed verloopt.  

 Noodmaatregelen hebben een, ruimtelijk en tijdelijk, beperkt effect vanwege de 
omvang van de ramp in verhouding tot de vereiste middelen en de 
brandstofvoorziening.  

 Extra investeringen in een robuustere inrichting en extra noodmaatregelen zijn 
kostbaar en worden door de beheerders niet waarschijnlijk geacht als dat niet 
wordt afgedwongen. Wel lopen er initiatieven rondom klimaatadaptatie om te 
kijken naar robuustere netwerken, er is echter nog geen inzicht in de effecten 
hiervan maar indien het werkelijk leidt tot meer continuïteit in de voorzieningen 
zal het de leefbaarheid bij verticale evacuatie vergroten. De incentives voor 
deze maatregelen (zoals klimaatverandering en duurzaamheid) zijn echter 
andere dan verticale evacuatie bij overstromingen. 
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 Voor zorginstellingen is de relatie tussen de voorzieningen en slachtoffers meer 
evident, echter de (financiële) omvang van mogelijke maatregelen voor een 
laagfrequente overstroming is ook groter. Omdat ook deze instellingen 
uiteindelijk evacueren wordt geadviseerd hierbij vooral de veerkracht van deze 
organisaties te versterken door slim gebruik te maken van de beschikbare 
middelen in de dreigingsfase (zoals personeel- en voorraadbeheer). 
Waterbewustzijn is dan wel een vereiste. 

 De relatie tussen de leefbaarheid en reductie van het slachtofferrisico in 
woningen en shelters is in dit onderzoek niet aangetoond. 

 
5. Zowel de overheid als burgers (inclusief verminderd zelfredzamen) hebben 

verantwoordelijkheden bij verticaal evacueren. Het totale resultaat is afhankelijk van de 
samenwerking tussen burgers en overheid en afhankelijk van de dreiging. Voor iedere 
dijkring in Nederland is een onverwachte dijkdoorbraak mogelijk.  
 
De verantwoordelijkheden van burgers liggen in het verlengde van het dagelijks leven 
zoals het hebben van voldoende voedsel, drinken en medicijnen en de zorg voor de 
eigen veiligheid. Wat voldoende is hangt hierbij sterkt af van de persoon en is 
gekoppeld aan het overleven van de gebeurtenis. Onderzoek laat zien dat de 
zelfredzaamheid van burgers vaak wordt onderschat. Ook is men geneigd in dit soort 
situaties elkaar te helpen. De behoefte van iedere burger gedurende de periode van 
verticale evacuatie is sterk afhankelijk van de eigen omstandigheden en liggen in het 
verlengde van het dagelijks leven en wat er op het moment zelf gebeurt.  
Naast informatievoorziening zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor 
zelfredzaamheid de gezondheid van de mensen, de netwerken (communities) waarin 
mensen functioneren en algemene vaardigheden zoals EHBO. 
 
Indien de overheid eisen stelt aan de voorbereiding door burgers (zoals een hoeveelheid 
voedsel, middelen als batterijen en dekens) zijn er ontwerpcriteria nodig en speelt 
handhaving een rol om te borgen dat mensen hier aan voldoen. Gezien de kleine kans 
van voorkomen, de kosten en de benodigde capaciteit om e.e.a. uit te voeren lijkt dat 
niet reëel.  
 
De overheid zal de eigen verantwoordelijkheid van mensen, zelfs die van verminderd 
zelfredzamen, als uitgangspunt moeten nemen. Experts geven aan dat 
informatievoorziening en generieke maatregelen die de zelfredzaamheid versterken 
(zoals EHBO en het benutten van de communicatie over en weer tussen communities) 
veel effectiever zullen zijn. Deze maatregelen gaan echter veel verder dan specifiek 
verticale evacuatie waardoor het niet zinvol is alleen vanuit verticale evacuatie hier 
randvoorwaarden voor te definiëren.  
 

6. De overheid kan de evacuatie beter faciliteren door randvoorwaarden te creëren. De 
mate waarin dat gebeurt, en aan welke eisen deze randvoorwaarden moeten voldoen 
(zoals de voorzieningen in een shelter), is een bestuurlijke keuze omdat vanuit de 
risicobenadering die ten grondslag ligt aan beheersing van overstromingsrisico’s geen 
eisen worden gesteld aan verticaal evacueren.  
 
Hierbij is er een continue spanning tussen de noodzaak van het stellen van specifieke 
randvoorwaarden voor verticaal evacueren bij overstromingen en het stellen van 
generieke randvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan geldt voor distributie van voedsel. 
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Op basis van de logistieke capaciteiten en distributiewetgeving is buiten het 
overstromingsgebied volgens experts in Europees verband veel te regelen mits het 
voedsel aanwezig is. De verspreiding binnen het overstromingsgebied naar de persoon 
met de behoefte is een knelpunt. Improvisatie is hierin van belang.  

 
Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
 

 Versterk de algemene zelfredzaamheid van mensen door bijvoorbeeld EHBO-cursussen 
aan te bieden en stimuleer de algemene fit- en weerbaarheid van mensen. Deze 
activiteit heeft betrekking op maatregelen die mensen in het algemeen weerbaarder 
maken. 

 Beschouw verticale en preventieve evacuatie in samenhang. Definieer een normenkader 
of stel resultaatseisen gerelateerd aan het slachtofferrisico en de leefbaarheid. Aan de 
hand van deze resultaateisen kan uitwerking gegeven worden aan evacuatiestrategieën 
voor overstromingen en aan de implementatie hiervan door veiligheidsregio’s 
(crisisbeheersing, crisiscommunicatie met aandacht voor verschillende doelgroepen) en 
gemeenten (ruimtelijk beleid voor shelters en voldoende vluchtplaatsen, risico 
communicatie) en door nationale overheden (zoals een brede, landelijke campagne en 
informatievoorziening). 

 Er is nader onderzoek nodig naar de oorzaken van slachtoffers en de factoren die de 
leefbaarheid beïnvloeden in relatie tot de omstandigheden op gebied van drink- en 
afvalwater en beschikbaarheid van ICT- en nutsvoorzieningen. Hiervoor is het nodig om 
gestructureerd nieuwe informatie te verzamelen van overstromingsgebeurtenissen 
omdat bestaande databases deze informatie niet bevatten. 

 Er dient meer inzicht te zijn in de voedselvoorraden die mensen thuis hebben, en in 
welke mate deze voorraden geschikt zijn om een bepaalde periode te overleven tijdens 
een verticale evacuatie. Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden met behulp van een 
vragenlijstensurvey.  

 Ontwikkel kaartmateriaal om inzicht te krijgen in de ruimtelijke mogelijkheden van 
verticale evacuatie. In deze kaarten kan informatie worden opgenomen over de 
aanwezige droge verdiepingen, locaties van bedrijven met gevaarlijke stoffen, locaties 
van shelters, kwetsbare objecten etc.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

In de achterliggende eeuwen heeft Nederland veel te maken gehad met overstromingen, en 
heeft dit ons land ook gevormd. Door de steeds betere bescherming met waterkeringen hebben 
we ons zowel economisch als cultureel kunnen ontwikkelen. Na de watersnoodramp van 1953 
zijn de waterkeringen zo versterkt dat de kans op een overstroming zo klein is dat water niet 
meer als een risico werd ervaren waar burgers zich op moeten voorbereiden. Ook voor 
professionals en bestuurders is het lastig om hier de aandacht voor vast te houden. Dit komt 
door de combinatie van een kleine kans (waardoor de prioriteit niet hoog is) en de grote 
gevolgen (waardoor je moet samenwerken en er per definitie schaarste is). Ook is er geen 
praktijkervaring met dit soort situaties.  
 
Het onderwerp overstromingen en evacuatie staat op dit moment ook volop in de aandacht door 
het Deltaprogramma. Ook wordt het programma Water en Evacuatie vormgegeven als 
onderdeel van de strategische agenda van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad na 
aanleiding van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio (Scholten 2014). Dit zal leiden tot een 
uitvoeringsprogramma voor de voorbereiding op overstromingen in de komende jaren. In het 
kader van deze ontwikkelingen is er meer inzicht gewenst in `Randvoorwaarden voor verticaal 
evacueren´ wat in dit onderzoek centraal staat. 
 

1.2 Probleemstelling 

In dit onderzoek maken we onderscheid tussen een hoofddoel voor verticale evacuatie en een 
nevendoel. Deze doelen zijn van belang voor het ontwikkelen van evacuatiestrategieën en de 
voorbereiding daarop door burgers, bedrijfsleven en overheden.  
 
Het hoofddoel is het reduceren van het slachtofferrisico bij een overstroming door verticale 
evacuatie (als aanvulling op, of in combinatie met, preventieve evacuatie). We spreken hierbij 
over ‘risico’ omdat in een laaggelegen delta de kans op een overstroming nooit gelijk aan nul zal 
zijn en ook de gevolgen nooit tot nul kunnen worden gereduceerd. Het risico wordt hierbij 
gedefinieerd als kans maal gevolg.  
 
We houden rekening met het feit dat evacuatie, vaak geïnitieerd op basis van weer-, water- en 
dijksterkteverwachtingen (samen de conditionele kans op een overstroming), vaker plaats zal 
vinden dan een overstroming. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat er vaker geëvacueerd zal 
worden dan dat een gebied zal overstromen. Dit ligt ook opgesloten in de opschalingscriteria in 
het ‘Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen’ (IenM 2014) en het ‘Nationaal Respons 
Plan Overstromingen’ (BZK 2007) die we hanteren.  
 
Een nevendoel is het verder reduceren van maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 
uitvallende nutsvoorzieningen, voedselschaarste, en de sociale en psychische impact op het 
functioneren van (groepen) mensen. Vanuit de optiek van verticaal evacueren gaat het dan om 
‘de leefbaarheid’.  
 
Op basis van deze doelen van verticaal evacueren is de probleemstelling voor dit onderzoek 
dan ook als volgt gespecificeerd: 
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 Onder welke randvoorwaarden kan verticale evacuatie bij overstromingen een effectieve 
bijdrage leveren aan het in veiligheid brengen van mensen (voorkomen slachtoffers)? 

 Welke maatregelen kunnen (redelijkerwijs) genomen worden door de overheid of door 
bedrijfsleven (gestimuleerd door de overheid) om de leefbaarheid van degenen die 
verticaal evacueren te bevorderen? 

In deze studie richten we ons op het schaalniveau van de rampgebeurtenis en randvoorwaarden 
die uiteindelijk naar verwachting leiden tot minder slachtoffers of een grotere leefbaarheid. Op 
persoonsniveau speelt de zelfredzaamheid van mensen een grote rol. De zelfredzaamheid van 
mensen bij overstromingen wordt onder meer bepaald door hun fysieke conditie (gerelateerd 
aan leeftijd) en de fysieke, lokale omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld (zoals 
waterdiepte, temperatuur etc.). Voor een overheid is het niet haalbaar om op persoonsniveau 
randvoorwaarden te stellen, wel kan ze algemene randvoorwaarden creëren om de 
zelfredzaamheid van mensen beter te faciliteren. 
 
Deze probleemstelling is gebaseerd op de onderliggende onderzoeksvragen zoals deze zijn 
opgesteld door het WODC. Deze onderzoeksvragen, met antwoorden, zijn opgenomen in Bijlage 
A: Achterliggende onderzoeksvragen.  
 

1.3 Beleidsontwikkelingen en inzichten rondom 
waterveiligheid en evacuatie 

Op Prinsjesdag 2014 zijn de Deltabeslissingen aan de Tweede Kamer aangeboden waarin de 
risicobenadering centraal staat (Min IenM en EZ, 2014). Het overstromingsrisico wordt 
gereduceerd door bescherming (waterkeringen genormeerd op basis van een 
overstromingskans) en er is aandacht voor de gevolgen door ruimtelijke inrichting en 
rampenbeheersing. Deze Deltabeslissing is mogelijk geweest op basis van ‘Waterveiligheid 21e 
eeuw’, ‘Delta Programma Veiligheid’ en het onderzoek ‘Veiligheid Nederland in Kaart’ (VNK2). In 
VNK2 is op basis van een risicobenadering, rekening houdend met onzekerheden, een 
momentopname gemaakt van de waterkeringen in Nederland en het beschermde gebied 
erachter (Rijkswaterstaat 2014).  
 
In het ‘Nationaal Waterplan’ (VenW 2009) is het concept meerlaagsveiligheid geïntroduceerd 
waarin onderscheid gemaakt wordt in beschermingsmaatregelen, maatregelen in de ruimtelijke 
ordening en in crisisbeheersing. Hierbij hanteert men het perspectief van de risicobenadering 
waarbij gewerkt wordt naar een acceptabel risico door te kijken naar maatregelen die zowel de 
kans als de gevolgen beïnvloeden. Bij de uitwerking van de normen voor de waterkeringen is 
rekening gehouden met het verwachte aantal slachtoffers. Omdat de praktijk laat zien dat 
mensen bij een overstromingsdreiging het gebied verlaten is rekening gehouden met de 
haalbaarheid van preventieve evacuatie. Daarnaast is er in opdracht van Deltaprogramma 
Nieuwbouw en Herstructureringen een klimaatadaptatie programma opgesteld (zie voor de 
handreiking www.ruimtelijkeadaptatie.nl) waarbij door verschillende partners een convenant is 
getekend met als doel de inrichting van Nederland minder kwetsbaar voor overstromingen te 
maken.  
 
Door de Adviescommissie Water is in het kader van meerlaagsveiligheid 
(overstromingsrisicobeheer) geadviseerd om de organisatorische voorbereiding op 
overstromingen minder vrijblijvend te maken en resultaateisen op te stellen in combinatie met 
een visitatie (ACW, 2014). Ook wordt gepleit voor versterking van het waterbewustzijn, iets dat 
ook door het OESO is benadrukt in een evaluatie van het Nederlands waterbeleid (OESO 2014). 
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In de afgelopen jaren heeft de focus in de rampenbestrijding gelegen op preventief evacueren 
bij overstromingen waarbij het uitgangspunt is dat iedereen voor de dijkdoorbraak het 
bedreigde gebied heeft verlaten. In de tijd van de Taskforce Management Overstromingen 
(TMO) (2006-2008) is hiervoor een impuls geweest voor de planvorming en is dat geoefend in 
de oefening Waterproef. In die tijd is er in het kader van een capaciteitenanalyse door het 
programma Nationale Veiligheid (2008) ook gekeken naar de beschikbare wegcapaciteit en naar 
de beschikbare middelen (Wegh 2008). In deze analyses uit 2008 is rekening gehouden met 
nationaal verkeersmanagement. Destijds is al geconstateerd dat preventieve evacuatie niet 
altijd haalbaar is. Na de TMO is de Stuurgroep Management Overstromingen (SMO, inmiddels 
Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)) ingesteld waarin partners op 
het gebied van de rampenbeheersing samenwerken. Door de SMWO is in 2012 een landelijke 
oefening georganiseerd waarbij wederom preventief evacueren centraal stond en diverse 
aandachtspunten zijn geadresseerd voor de uitwerking voor verbetering van de organisatorische 
voorbereiding op overstromingen (Arcadis 2013).  
 
Recent onderzoek laat zien dat verticaal evacueren in situaties met weinig beschikbare tijd kan 
leiden tot een lagere schade en slachtofferrisico dan preventief evacueren (het gebied verlaten) 
(Kolen 2013). Het gevaar dat mensen niet op tijd weg zijn is reëel door de kans op onverwachte 
gebeurtenissen in Nederland. Dit kan komen door de onvoorspelbaarheid van de natuur maar 
ook door verkeerde inschatting van verwachtingen. Faalmechanismen van waterkeringen zoals 
piping zijn lastiger te voorspellen dan de hoogte van de waterstand. Ook wijzen enkele experts 
op de mogelijkheid van terrorisme als oorzaak van een overstroming. Verticaal evacueren wordt 
in geval van een overstroming gevolgd door een vlucht- of reddingsoperatie omdat mensen na 
de overstroming alsnog het gebied moeten verlaten. Echter, dit voorkomt dat mensen tijdens de 
evacuatie worden blootgesteld aan de overstroming terwijl die zich nog ontwikkelt. Juist dan 
zijn mensen het meest kwetsbaar. Recentelijk zijn de mogelijkheden voor verticaal evacueren in 
Nederland bevestigd in de PBL-studie “Kleine kansen grote gevolgen” (PBL, Knoop en Ligtvoet 
2014). 
 
In het (voor ‘all hazards’ geldende) ‘Kader Grootschalige Evacuatie’ van Veiligheid en Justitie 
(2014) is al rekening gehouden met verschillende vormen van evacueren. Door Rijkwaterstaat 
(samen met partners) is recent een website (www.overstroomik.nl) met app (voor iOS en 
Android) ontwikkeld waarbij op postcodeniveau informatie is te vinden over overstromingsrisico 
en de consequenties van preventief evacueren (weggaan) of verticaal evacueren (blijven). 
Naast deze website is ook een ‘platform basisinformatie overstromingen’ 
(http://professional.basisinformatie-overstromingen.nl) ontwikkeld waarmee de relevante 
informatie over overstromingen voor crisis- en risicobeheersing wordt ontsloten.  
 

1.4 Aanpak en begeleiding 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het WODC door HKV met ondersteuning van 
TNO. De werkzaamheden zijn begeleid door een begeleidingscommissie die als volgt was 
samengesteld: 

 Chris Zevenbergen van het IHE (voorzitter); 
 Robert Slomp van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); 
 Ton van der Putten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie; 
 Maureen Turina van het WODC (als projectbegeleider). 
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Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal stappen. Als onderdeel van de werkzaamheden is een 
literatuurstudie uitgevoerd, deze is verwerkt in deze rapportage. Om zicht te krijgen op de 
concrete uitwerking in een gebied zijn er twee casestudies uitgevoerd. We hebben gekeken naar 
de dijkring Mastenbroek (met hierin Stadshagen bij Zwolle) en het Eiland van Dordrecht. Deze 
cases zijn geselecteerd op basis van de opgedane ervaring met verticaal evacueren in deze 
gebieden. Door veiligheidsregio IJsselland is voor Mastenbroek een ‘flexibele evacuatiestrategie’ 
uitgewerkt (IJsselland 2014) op basis van het concept van ‘adaptive evacuation planning’ (Kolen 
2013). In Dordrecht is in kader van het Deltaprogramma een strategie voor een zelfredzaam 
eiland uitgewerkt (Kelder et al 2013). In de casestudies is gekeken naar de mogelijkheden voor 
verticaal evacueren waarbij binnen de dijkring onderscheid is gemaakt in buurten. Bij de 
uitwerking van de casestudies is ook gesproken met de betrokken veiligheidsregio’s (IJsselland 
en Zuid-Holland Zuid) en de gemeente Dordrecht. De factsheets en gespreksverslagen van de 
casestudies zijn opgenomen in Bijlage B: Casuïstiek en Bijlage D: Verslagen beheerders. 
 
Op basis van de opgedane kennis zijn twee expertsessies georganiseerd. Hierbij zijn op 
persoonlijke titel experts uitgenodigd van beheerders van netwerken of kennisinstellingen voor 
het verder verdiepen van de analyse. Er is onderscheid gemaakt in een sessie rondom ’gedrag’ 
en een sessie rondom ‘fysieke infrastructuur’. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn 
opgenomen in Bijlage C: Verslagen expertsessies. 
 

1.5 Definities en afbakening 

In dit onderzoek richten we ons op randvoorwaarden voor verticaal evacueren bij 
overstromingen. In dit hoofdstuk introduceren we hiervoor het begrippenkader wat we onder 
evacueren, en verschillende vormen van evacueren verstaan. Ook definiëren we wat we onder 
de effectiviteit van evacueren verstaan. 
 
We hanteren in dit onderzoek dezelfde definitie voor evacueren als in het kader grootschalige 
evacuatie (VenJ 2014). Onder evacuatie verstaan we “het verplaatsen van mensen, dieren en 
goederen naar een veilige plaats tot een stabiele situatie is bereikt. Verplaatsen kan preventief 
of tijdens een incident. Onder evacuatie vallen ook alle ondersteunende maatregelen/processen 
zoals alarmering, risico- en crisiscommunicatie, registratie, vervoer(sbegeleiding), opvang en 
zorg voor primaire levensbehoeften, zorg voor het geëvacueerde gebied. Evacuatie wordt 
daarmee gezien als een overkoepelend proces waar verschillende rampbestrijdingsprocessen 
binnen vallen.”  
 
Onder een veilige plaats verstaan we een particulier gebouw (zoals een woning) binnen het 
bedreigde of overstroomde gebied (we spreken dan ook wel over schuilen als het in de eigen 
woning plaatsvindt), een publiek gebouw in het bedreigde of overstroomde gebied waar meer 
mensen kunnen worden opgevangen (we spreken dan van een shelter). Onder een veilige 
plaats kan ook een locatie buiten het bedreigde of overstroomde gebied worden verstaan (we 
spreken dan van preventie evacuatie). 
 
Er zijn verschillende typen evacuatie te onderscheiden door onderscheid te maken in de start 
van de evacuatie (voor of na de overstroming), onderscheid te maken in de bestemming en 
onderscheid te maken in de relatie tussen burger en hulpverlener. We maken onderscheid in dit 
onderzoek tussen vier vormen van evacuatie (naar Kolen 2013): 

1. Preventieve evacuatie: Hierbij wordt vóór de doorbraak van een waterkering het 
bedreigde gebied verlaten. Als mensen tussen het moment van de doorbraak en het 
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moment van overstromen (bijvoorbeeld van een gebied dat pas een aantal uur later 
overstroomd) het gebied verlaten spreken we over acute evacuatie. 

2. Verticale evacuatie: Hierbij verplaatsen mensen zich voor of tijdens een overstroming 
naar een hogere locatie binnen het overstroomde gebied. Deze locatie kan zijn in een 
publieke shelter, op een lokale droge plek of in een (eigen) woning. Dit wordt ook wel 
aangeduid met de term “Shelter in place”.  

3. Vluchten: Hierbij verlaten mensen het gebied op eigen kracht of met hulp van andere 
burgers nadat ze zijn blootgesteld aan de gevolgen van een overstroming (dit kan dus 
ook een vervolg zijn op verticaal evacueren en schuilen).  

4. Redden: Hierbij verlaten mensen het gebied met directe hulp van hulpverleners nadat 
ze zijn blootgesteld aan de gevolgen van een overstroming 

De mogelijke strategieën voordat de doorbraak plaatsvindt (preventief, verticaal in combinatie 
met schuilen) vormen, samen met de keuze om niet te evacueren, de basisstrategieën van het 
Kader Grootschalige Evacuatie van VenJ (2014). 
 
Internationale ervaring laat zien dat overstroomde gebieden (tijdelijk) onbewoonbaar zijn omdat 
vrijwel alle voorzieningen uitvallen en het maatschappelijk leven tot stilstand komt. In praktijk 
zullen achtergebleven mensen na verloop van tijd (dagen tot een week) het overstroomde 
gebied verlaten. Een verticale evacuatie zal dus, na een overstroming, gevolgd worden door 
vluchten of redden.  
 
Evacuatie richt zich op het bedreigde, of overstroomde gebied. Het bedreigde gebied is het 
gebied dat op basis van verwachtingen (rekening houdend met onzekerheid) kan overstromen. 
Dit gebied wordt bepaald op basis van (vele) mogelijke scenario’s. Het overstroomd gebied is 
het gebied dat uiteindelijk onder water staat. Het keteneffect gebied is het gebied waarin als 
gevolg van de overstroming elders voorzieningen zijn uitgevallen.  
 
Leefbaarheid zien we in dit onderzoek als een hogere ‘behoefte’ waar mensen naar streven als 
voldaan is aan de basisbehoefte (overleven), zie hiervoor de Piramide van Maslow (paragraaf 
3.2.2). De leefbaarheid kan worden uitgewerkt per persoon en omstandigheid, zo is bekend dat 
de leeftijd, algemene fitheid, de omstandigheden zoals de waterdiepte en beschikbare middelen 
een rol spelen in de overlevingskans bij overstromingen. In dit onderzoek heeft ‘leefbaarheid’ 
betrekking op de grote lijn van randvoorwaarden die een overheid kan stellen. In het Kader 
Grootschalige Evacuatie van VenJ (2014) is dit vertaald naar een verdringingsreeks voor de 
inzet van middelen en prioritering bij besluitvorming. Primair gaat het om het redden van 
mensenlevens en voorkomen van slachtoffers boven alle andere doelen. 
 

1.6 Uitgangspunten 

Bij de uitvoering van dit onderzoek hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 De focus van de uitwerking van maatregelen ligt op verticaal evacueren. Maatregelen 

kunnen ook van invloed zijn op bijvoorbeeld keteneffecten bij overstromingen, zoals 
schadereductie voor beheerders van infrastructuur. Deze effecten zijn niet nader 
onderzocht; 

 De deelnemende experts zijn bevraagd op basis van hun expertise, niet als 
vertegenwoordiger van een organisatie of sector; 

 De gebruikte gegevens van overstromingsscenario’s voor de casestudies zijn gebaseerd 
op het platform basisinformatie overstromingen (http://professional.basisinformatie-
overstromingen.nl) wat zich baseert op Veiligheid Nederland in Kaart (Rijkswaterstaat 
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2015). We hebben hierbij ook rekening gehouden met extremere 
overstromingsscenario’s die niet op de provinciale risicokaart staan (hierop staan allen 
scenario’s met een terugkeertijd gelijk aan de normfrequentie) maar wel zijn gebruikt 
binnen het Deltaprogramma en de normen voor waterkeringen (Deltaprogramma 2015) 
en de Ergst Denkbare Overstromingen (Kolen en Wouters, 2007); 

 Voor de gegevens over gebouwen is gebruik gemaakt van het Kadaster en de 
geregistreerde objecten met bijbehorende volumes en oppervlaktes. Er is hierbij een 
hoogte van een verdieping van 2,5 meter aangenomen; 

 Binnen een dijkring is onderscheid gemaakt in CBS buurten om de verschillen in het 
gebied inzichtelijk te maken. Het schaalniveau CBS buurten is gekozen omdat de buurt 
als geschikte eenheid wordt gezien voor het vinden van een droge plek of een shelter 
als de eigen woning niet beschikbaar is of als voorzieningen onvoldoende zijn. Deze 
eenheid is geschikt omdat de afstand waarover mensen moeten verplaatsen gering zijn 
en zelfs bij weinig tijd haalbaar omdat ze niet per definitie met de auto hoeven plaats te 
vinden; 

 Bij dreigende overstromingen is er zowel onzekerheid over de fysieke gebeurtenissen 
(hydraulische belasting van waterkeringen) als over de sterkte van de waterkeringen. 
Vanwege deze onzekerheden zullen evacuaties uit voorzorg gestart worden. De 
frequentie van evacueren is daarom hoger dan de frequentie van overstromingen (naar 
verwachting zeker 5 maal hoger in het rivierengebied en nog hoger voor het 
kustgebied) (Kolen 2013; Kind 2011); 

 De kosten van maatregelen zijn meegenomen middels het expertoordeel in de 
workshops waarin gekeken is naar nut en noodzaak van de maatregelen. 
Overstromingsrisicoanalyses laten zien dat investeringen in preventie (waterkeringen) 
de meest kosteneffectieve maatregel is (Vrijling 2009, Kind 2011, Kolen 2013); 

 Grootschalige investeringen in ruimtelijke inrichting zijn niet kosteneffectief. 
Verbeteringen in de organisatie van rampenbestrijding voor overstromingen (als 
aanvulling op de generieke werkwijzen) kunnen wel kosteneffectief zijn als ze enkele 
slachtoffers voorkomen. De optimale mix van maatregelen is afhankelijk van de 
kenmerken van een gebied.  
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jaar, ofwel 1% per jaar). Hoe we hiermee in deze studie omgaan, bespreken we in paragraaf 
2.2.  
 
Op Prinsjesdag 2014 is door de Deltacommissaris een voorstel voor nieuwe normen voor 
waterkeringen naar de Tweede Kamer gestuurd (IenM en EZ 2014). Deze normen zijn 
gebaseerd op de risicobenadering (risico is hierbij gedefinieerd als kans x gevolg). De eisen die 
aan de waterkeringen worden gesteld, worden uitgedrukt in een overstromingskans. Deze kans 
is gebaseerd op een minimale basisveiligheid voor iedereen (hierbij wordt rekening gehouden 
met preventieve evacuatie) en daar waar de gevolgen groot zijn is voorgesteld de keringen 
sterker te maken (op basis van een kosten-batenanalyse). Verder is op enkele plaatsen een 
extra toeslag opgenomen vanwege het groepsrisico of vanwege grote gevolgen (de gasrotonde 
of de kerncentrale bij Borssele). Bij het afleiden van deze normen is rekening gehouden met de 
verwachte ontwikkelingen tot 2050. Hierbij is gebruik gemaakt van de Deltascenario’s waarin 
zowel economische groei als klimaatverandering zijn meegenomen. In het jaar 2050 moeten de 
waterkeringen voldoen aan de nieuwe eisen. De benodigde verbeteringen worden meegenomen 
in het HWBP.  
 
Eind september 2014 is de website www.overstroomik.nl gelanceerd. Op deze website kunnen 
burgers informatie op postcodeniveau vinden over de gevolgen van een overstroming in hun 
buurt en over mogelijke handelingsperspectieven. Bij de lancering van de website is door de 
minister van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat de overheid bij een grote overstroming 
over beperkte middelen beschikt om mensen te helpen, en dat mensen enige tijd op zichzelf zijn 
aangewezen. Ook is duidelijk aangegeven dat niet iedereen altijd het gebied kan verlaten en dat 
men dus in de omgeving op zoek moet naar een (relatief) veilige plek. Deze schaarste aan 
middelen is in eerdere studies al onderkend; in de Capaciteitenanalyse van BZK (2008) en in de 
verwachtingswaarde voor preventieve evacuatie (Maaskant et al 2009; Kolen et al 2013). Het 
werd nu echter voor het eerst door een bestuurder publiekelijk en duidelijk uitgesproken 
richting de bevolking.  
 
Onderzoek laat echter zien dat het lastig is om de aandacht voor voorbereiding op 
gebeurtenissen met een kleine kans vast te houden. Dit geldt voor bestuurders en professionals 
(Brinke et al 2008) en voor het algemeen publiek (Terpstra, 2010, Heems en Kothuis 2012). 
Eenmalige initiatieven, of oproepen zoals door de Minister van Infrastructuur en Milieu tijdens 
de eindpresentatie van de studie Veiligheid Nederland in Kaart “Wat mogen ze nu eigenlijk van 
ons verwachten? Waar begint hun eigen verantwoordelijkheid? Het is onze taak als bestuurders 
om die vragen voortdurend te blijven stellen in het publieke debat. Risico’s zijn dus elke dag 
relevant. En het debat over bescherming en verantwoordelijkheden is daarom ook elke dag 
relevant.” (Schultz 2014) zijn hierbij dus niet afdoende, ondanks de goede bedoelingen.  
 

2.2 Fasering in tijd bij overstroming(sdreiging) 

Een overstroming wordt vaak, maar niet altijd, voorafgegaan door waarschuwingen. In de 
rampenplannen zijn faseringen opgenomen waarin opschalingscriteria zijn benoemd. 
Desondanks laat de historie zien dat overstromingen ook (vrijwel) onverwacht kunnen optreden 
(Kroonenberg, 2010). Dit komt omdat waarschuwingen door onzekerheid in de kennis van 
keringen maar ook door plotselinge wendingen in de natuur niet worden herkend en 
waarschuwingen vaak niet worden begrepen (zoals in 1953 en Xynthia 2010) en de lead-time1 

                                               
1 Tijd vanaf het moment van dreigingsdetectie tot aan het verwachte moment van overstromen 
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onzeker is. Daarnaast zijn er nog andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot een plotselinge 
overstroming, zoals menselijk handelen (fouten of opzet) of terrorisme.  
Bij een hoogwaterverwachting worden afwegingen en keuzes gemaakt om andere professionals 
en bestuurders al dan niet te informeren. Bij iedere beslissing wordt ook gekeken in hoeverre de 
voor- en nadelen zich tot elkaar verhouden. Zeker als de kans op een overstroming gering is, 
zelfs in geval een dreiging, bestaat er de neiging om besluiten uit te stellen. Dit was ook 
zichtbaar in de oefening Waterproef (Capelleveen en van der Ven 2009) en de SMO oefening 
(Arcadis 2013). Immers, hoe langer je wacht hoe zekerder de situatie wordt. Echter, dan neemt 
ook de tijd om de maatregelen uit te kunnen voeren af. Als te lang wordt gewacht zijn 
maatregelen mogelijk niet meer uitvoerbaar. Deze neiging tot het uitstellen van besluiten wordt 
verder in de hand gewerkt doordat afwegingen en keuzes binnen de overheid op meerdere 
plaatsen worden gemaakt, en burgers en bedrijven (en operationele diensten) zelf ook 
maatregelen nemen. Hierdoor kunnen middelen en infrastructuur al zijn benut (of overbelast) 
voordat de overheid een beslissing heeft genomen. 
 

Verschillende mogelijke overstromingsscenario’s voor omvang en tijd 

In de voorbereiding op evacuaties wordt gebruik gemaakt van overstromingsscenario’s. Hierbij 
gaat het om (Kolen et al 2011): 

 Het verloop en de omvang van de overstroming; overstromingsscenario’s schetsten het 
verloop van een overstroming op basis van het aantal bressen en de afmetingen 
hiervan, de buitenwaterstand en de weerstand in het gebied.  

 De beschikbare tijd; de verwachte tijd voorafgaand aan een overstroming waarin 
voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.  

 
Verwachtingen omtrent het falen van waterkeringen worden opgesteld op basis van 
waterstandsverwachtingen en verwachtingen over dijksterkte. Op dit moment is de dijksterkte 
het meest onzeker. Door onzekerheden in waterstanden, en waar, wanneer en hoe een kering 
zal bezwijken is het veelal onbekend hoe de overstroming exact zal verlopen (nog afgezien van 
de onzekerheid in de overstromingsgevolgen zelf). Om met deze onzekerheden om te kunnen 
gaan, kunnen oneindig veel overstromingsscenario’s worden opgesteld (door te variëren in 
randvoorwaarden en schematisaties van dijkdoorbraken). Door toenemende rekenkracht 
ontstaan ook steeds meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om fijnmaziger te modelleren (al 
introduceert dat ook nieuwe onzekerheden). Gezien de onzekerheden in invoergegevens, de 
grilligheid van de natuur en onzekerheden in de modellen is het verstandig scenario’s in te delen 
in ‘clusters’ die een gelijke betekenis hebben (hierbij dient wel steeds het beslisprobleem in 
ogenschouw genomen te worden). In Figuur 2 is een conceptuele weergave van een clustering 
in mogelijke scenario’s uitgewerkt, die is gebaseerd op VNK en de EDO’s. Deze data is ook 
beschikbaar in het platform basisinformatie overstromingen 
(http://professional.basisinformatie-overstromingen.nl), naast andere gegevens uit 
Waterveiligheid 21e eeuw en Delta Programma Veiligheid die ten grondslag liggen aan de 
Deltabeslissingen (IenM en EZ 2014). 
 
In de praktijk zal men werken met een dreigingsbeeld op basis van een combinatie van 
mogelijke scenario’s. Pas wanneer een overstroming optreedt, zal blijken of de gevolgen zijn 
onderschat of overschat. 
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nooddrinkwatervoorziening en het voorbereiden op reddingsoperaties. In deze fase kan men ook 
invloed uitoefenen op de ruimtelijke inrichting (bijvoorbeeld de ontwikkeling van publieke 
shelters die voldoende hoog zijn of eisen aan ziekenhuizen). Aanpassingen in de ruimtelijke 
inrichting zijn een lange termijn proces omdat de beschikbare budgetten, specifiek voor 
overstromingsrisico’s, hiervoor gering zijn waardoor aangehaakt of meegekoppeld moeten 
worden met andere ontwikkelingen. Dit is ook één van de principes van meerlaagsveiligheid. 
 
Tijdens de dreigingsfase is er sprake van een verhoogde dreiging, maar is een overstroming 
(nog) niet opgetreden. Deze fase kan nog worden onderverdeeld in:  
 

 Waarschuwingsfase (fase 1); Hierin is er informatie over een verhoogde dreiging maar 
zijn er nog geen besluiten genomen door de overheid over maatregelen om hier op in te 
spelen. De maatschappij is nog ingericht conform het ‘dagelijks gebruik’.  
 

 Transitiefase (fase 2); Deze fase start met besluiten (gedragsbeïnvloeding, fysieke 
ingrepen) op basis van de dreiging waarna men deze implementeert. Het gaat hier om 
de tijd om de genomen beslissingen te effectueren. Hierbij kan de overheid mensen en 
middelen strategisch opstellen, maatregelen als verkeersmanagement implementeren of 
shelters openen, het gedrag van mensen beïnvloeden door communicatie en ook 
strategische voorraden aanleggen. Mensen kunnen gestimuleerd worden zich voor te 
bereiden op evacuatie door zelf (en voor elkaar) voedsel, drinken en medicijnen te 
verzamelen.  
 

 Uitvoeringsfase (fase 3); Het gaat hierbij om de periode waarin de maatregelen van de 
overheid en burgers werkelijk uitgevoerd worden. In de tijd vóór de doorbraak 
(dreigingsfase) zal het wegennet waarschijnlijk al zijn overbelast en is er schaarste aan 
middelen waardoor de mogelijkheden voor coördinatie en vervoer sterk afnemen. De 
overheid en burgers kunnen tijdens deze fase, waarin de dreiging van een overstroming 
zich dus in een aantal uur tot dagen zal manifesteren, nog wel 
voorbereidingsmaatregelen nemen maar deze zullen beperkt zijn tot de mogelijkheden 
die de nabije omgeving biedt. De wegcapaciteit kan niet meer worden vergroot, de basis 
voor bewustwording en ‘getraindheid’ is reeds gelegd. 
 
De overstromingsfase start met het doorbreken van de waterkeringen. Onderscheid kan 
worden gemaakt in:  
 

 Ontwikkelingsfase: de fase waarbij de waterkering werkelijk bezwijkt en het 
water het gebied instroomt. Tijdens deze periode zijn de mensen die evacueren 
het meest kwetsbaar omdat de omstandigheden snel veranderen, er weinig tot 
geen informatie is over de actualiteit en deze informatie hen lastig kan bereiken.  
Internationale ervaring uit bijvoorbeeld de VS, en ook het beleid rondom 
evacueren in Nederland (aldus het handelingsplan van VCNL (RWS 2014)), laat 
zien dat in deze fase zowel hulpverleners als mensen voor hun eigen veiligheid 
zorgen. Mensen worden gestimuleerd voor deze fase dan wel het gebied 
verlaten te hebben of dan wel verticaal te zijn geëvacueerd om de ontwikkeling 
van de situatie af te wachten. 
 

 Stabiele fase: De fase waarin de overstromingsdiepte stabiel is, de mensen 
worden gered of zelf zullen vluchten. Na verloop van tijd, maar dan zijn de 
verticaal geëvacueerde mensen al uit het gebied, zal het gebied zo mogelijk 
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watervrij worden gemaakt en hersteld.  
 

Het moment waarop deze fasen ingaan is afhankelijk van diverse factoren die worden beïnvloed 
door de natuur en door beslissingen van mensen. Hiervoor zijn nu nog geen criteria opgesteld, 
wel zijn de maatregelen benoemd in de rampenplannen. Naar verwachting is er sprake van de 
hoogste opschaling (GRIP Rijk) vanwege het nationale karakter van overstromingen (Helsloot 
en Scholten 2007).  
 

2.3 (On)mogelijkheid van preventief evacueren 

Voor geen enkele dijkring in Nederland kan vooraf worden gegarandeerd dat bij elke 
overstroming 100% van de bevolking preventief kan evacueren. Dit heeft te maken met 
onzekerheid in de voorspeltijd en de kans op onverwachte gebeurtenissen, de capaciteit van de 
(weg)infrastructuur, de hoeveelheid mensen en met het feit dat een bepaalde groep (naar 
verwachting orde 20% op basis van ervaringscijfers uit Amerika en risicoperceptie onderzoek in 
Nederland) zich niet zal conformeren aan de strategie van de overheid. 
 
In de studie ‘Evacuatieschattingen Nederland’ (Maaskant et al. 2009) is de verwachtingswaarde 
bepaald die aangeeft hoeveel mensen ‘gemiddeld’ genomen een gebied kunnen verlaten. In het 
kader van de normering van waterkeringen is er in overleg met de veiligheidsregio’s een 
bandbreedte opgesteld rondom deze evacuatieschatting (zie  
Figuur 5). Deze bandbreedte houdt rekening met onzekerheid in de uitvoering van evacuatie, 
het gedrag van mensen en de voorspeltijd door uit te gaan van verschillende scenario’s en de 
waarschijnlijkheid hiervan (Kolen et al 2013).  
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3 Rol van verticaal evacueren bij 
overstromingen 

3.1 Perspectief van verticaal evacueren bij 
overstromingen 

Verticaal evacueren is een aanvulling op, of alternatief voor, preventief evacueren. Het kan, in 
vergelijking met preventief evacueren, soms leiden tot minder slachtoffers. Verticaal evacueren 
kan bij een kleine kans op een overstroming ook economisch voordeliger zijn als we rekening 
houden met het feit dat we vaker evacueren dan dat er overstromingen plaatsvinden en dat bij 
iedere evacuatie de economie wordt getroffen.  
Een beslisser heeft de neiging om de keuze voor evacueren uit te stellen vanwege de kleine 
kans van optreden en de grote gevolgen. Er zal dus altijd een spanning zijn waarin een 
evenwicht wordt gezocht in voldoende zekerheid en urgentie en voldoende tijd om mensen te 
kunnen verplaatsen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat men eerder zal beslissen tot 
evacueren dan nodig. Dat geldt zowel voor bestuurders als voor de inwoners van een gebied. 
Zelfs bij een verplichte preventieve evacuatie, zoals we zien in Amerika, blijven grote groepen 
mensen achter in het gebied. De grootte van deze groep varieert op basis van de risicoperceptie 
en vooral op basis van ervaringen uit het verleden. Dit is deels het gevolg van tekortschietende 
capaciteiten in middelen en infrastructuur, maar met name vanwege het feit dat mensen zelf de 
keuze maken om het bedreigde gebied niet te verlaten (vanwege huisdieren, vertrouwen in de 
overheid, zorg voor anderen, etc.). 
 
Verticaal evacueren is één van de basisstrategieën uit het landelijk kader grootschalige 
evacuatie van Veiligheid in Justitie. Ook binnen het Deltaprogramma is de noodzaak 
aangegeven om verticaal evacueren, als aanvulling op preventieve evacuatie, verder uit te 
werken. De veiligheidsregio IJsselland heeft een flexibele (of adaptieve) evacuatiestrategie 
ontwikkeld. Binnen de strategie van IJsselland worden op voorhand geen uitspraken gedaan 
over de vraag of je preventief of verticaal moet evacueren, maar worden beide opties naast 
elkaar gezet. In geval van overstromingsdreiging wordt gekeken welke (combinatie) van 
strategieën het beste past. De gemeente Dordrecht heeft in het concept van het Zelfredzame 
Eiland ook aandacht voor een vorm van verticaal evacueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
veilige compartimenten binnen de dijkring.  
 
In deze paragraaf schetsen we de wijze waarop verticaal evacueren kan worden ingezet. Deze 
mogelijke wijze van inzet kan van invloed zijn op de randvoorwaarden die de overheid stelt. We 
maken onderscheid in de inzet van verticaal evacueren in de volgende situaties: 

1. Als een noodzakelijk kwaad (of een kans); 
2. Als een keuze; 
3. Als iets tijdelijks. 

 

3.1.1 Verticaal evacueren als een noodzakelijk kwaad (of een kans) 

In paragraaf 2.3 is beschreven dat bij dreigende overstromingen het niet altijd mogelijk is dat 
iedereen het bedreigde gebied kan verlaten voordat de overstroming optreedt. We weten dat 
mensen die gedurende een evacuatie worden blootgesteld aan het water het meest kwetsbaar 
zijn (Kolen et at 2014; Kolen et al 2012; Jonkman 2007). Voor deze mensen is verticaal 
evacueren (naar een hoge en droge plek in de eigen woning of naar een ander gebouw) een 
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alternatief zodat er naar verwachting minder slachtoffers zullen vallen. De leefbaarheid tijdens 
verticale evacuatie zal minder zijn dan gedurende het normale leven, immers voorzieningen 
vallen uit en normale activiteiten komen tot stilstand. Voor deze gebieden is verticaal evacueren 
niet zozeer een keuze (immers weggaan is beter, maar dat is fysiek niet mogelijk) maar een 
noodzakelijk kwaad omdat je wilt voorkomen dat de inwoners tijdens het evacueren worden 
getroffen door het water. Positief geformuleerd kan men stellen dat verticaal evacueren een 
mogelijkheid is om de overlevingskans te vergroten. 
 

3.1.2 Verticaal evacueren als een alternatief voor (of naast) 
preventief evacueren 

Een beslisser wordt bij een evacuatiebeslissing geconfronteerd met grote dilemma’s. Een keuze 
voor evacuatie betekent met zekerheid grote economische gevolgen waarbij het niet zeker is of 
de overstroming werkelijk zal plaatsvinden. Ook zijn slachtoffers door evacuatie niet 
uitgesloten.  
 
Stel dat een aantal weken vooraf wordt voorspeld dat een overstroming zal plaatsvinden. Men 
zal niet geneigd zijn om op dat moment te evacueren. Denk aan de voorspelling afgegeven door 
Piers Corbijn in 2007 die is overgenomen door Piet Paulusma (Paulusma 2007) en de 
ontkrachting van dit bericht door het KNMI waarbij een beroep is gedaan op de grote 
onzekerheid. Bij welke kans op een overstroming zijn we wel bereid om de Randstad te 
ontruimen? Daarbij speelt de benodigde tijd (ook voor het mobiliseren van de bevolking) ook 
nog een rol, want naarmate we meer tijd nodig hebben zal bij een kleinere kans besloten moet 
worden. Stel dat van de 50 ensembleberekeningen2 die bij hoogwatervoorspellingen gemaakt 
worden er 1 modelrun van de 50 dermate hoge waterstanden voorspelt dat dijken kunnen 
bezwijken; zal dan besloten worden tot evacuatie? Of moeten het er 10 zijn, en speelt een 
advies van de hydroloog of meteoroloog ook een rol? Er bestaan in Nederland nu geen criteria 
voor wanneer besloten wordt tot evacuatie, uitgezonderd voor de Noordwaard (Kuiper et al 
2011) en enkele buitendijkse gebieden. Bovendien zal een beslisser altijd kijken of er nog 
andere gronden zijn die een rol spelen die niet zijn meegenomen bij het vaststellen van de 
criteria (zoals de berichtgeving in de media, verhoudingen met mensen, zijn eigen risicoaversie 
etc.).  
 
Besliscriteria (zie Figuur 7 voor twee voorbeelden) voor evacueren kunnen een evacuatiebesluit 
ondersteunen. Echter, op voorhand kan worden gesteld dat het denkbaar is dat de beslisser 
niet, of niet op tijd, zal besluiten over evacuatie vanwege de enorme gevolgen van preventieve 
evacuatie. Verticaal evacueren is hiermee dus een mogelijk alternatief voor onvolledige 
preventief evacuatie, zeker bij dreigingen met een kleine kans waarbij de evacuatie zelf al zal 
leiden tot grote economische en maatschappelijke gevolgen.  
 

                                               
2 dit zijn kansverwachtingen waarbij telkens kleine verstoringen in de modellen worden aangebracht waarna een nieuwe 

voorspelling wordt bepaald 
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in Nederland zal men tijdens de ontwikkeling van de overstroming schuilen maar hier 
voorafgaand zal geprobeerd worden zoveel mogelijk mensen eerst uit het gebied te halen. 
 
Voor de meeste overstromingsrampen in de wereld blijkt dat na ordegrootte een week de 
meeste mensen het gebied op eigen kracht hebben kunnen verlaten of zijn gered. Op basis van 
capaciteitenanalyses (BZK, 2008), dimensionering van hulpverleningsorganisaties op een 
rampgebeurtenis met een terugkeertijd van ongeveer 10 jaar (AGS, 2008), en als rekening 
wordt gehouden met onzekerheid (zoals de voorspeltijd die in Figuur 6 is gepresenteerd) is 
volgens experts een termijn van 3 dagen zoals die vaak wordt gehanteerd in rampenplannen in 
Nederland te kort. Extra argumenten hierbij zijn de omvang van de problematiek, de beperkte 
hoeveelheid beschikbare middelen en de snelheid waarmee internationale bijstand op gang 
komt. Echter, door de afwezigheid van ervaring met overstromingen in Nederland ontbreekt 
hiervoor het empirisch bewijs.  
 
In dit onderzoek gaan voor de duur van een verticale evacuatie uit van een week (gebaseerd op 
internationale overstromingsgebeurtenissen). Deze keuze voor een week lijkt arbitrair maar is 
te rechtvaardigen omdat veel mensen zich dan zelf hebben gered (bijvoorbeeld ook in 1953) of 
zijn gered door hulpverleners. Als de overstroming niet is opgetreden kan binnen deze periode 
de samenleving weer op gang zijn gekomen.  
 

3.2 Effectiviteit in slachtoffers en leefbaarheid  

3.2.1 Onderscheid naar locatie en toestand van slachtoffers 

De mogelijkheden voor (verticaal) evacueren worden beïnvloed door het weer en de 
omstandigheden. In alle omstandigheden zal er in de Nederlandse situatie sprake zijn van 
relatief koude en gure omstandigheden. Hierdoor zal onderkoeling een grote rol spelen bij het 
aantal slachtoffers (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Katrina in New Orleans). Daarentegen 
zal het verloop van de overstroming in Nederland relatief rustig zijn in tegenstelling tot 
dambreuken en flash floods waarbij de stijg- en stroomsnelheden veel groter zijn en tot meer 
slachtoffers leiden, zoals in de berggebieden en vlaktes rondom het Middellandse zeegebied 
(zoals in Frankrijk in de VAR regio in 2010, 2011 en 2014).  
 
De zelfredzaamheid van mensen moet niet worden onderschat. Voor het type overstromingen 
als in Nederland (kust- en rivieroverstromingen) blijkt wereldwijd dat het aantal slachtoffers 
vaak tussen de 0,1 – 1% van de aanwezigen in een gebied is (Jonkman 2007).  
 
Ook buiten het overstroomd gebied kunnen slachtoffers vallen bijvoorbeeld als gevolg van 
extreme wind (zoals in Frankrijk tijdens Xynthia) of in het verkeer door evacuatie zelf (Anziani 
2010). Er bestaan geen aanwijzingen dat er ook significante hoeveelheden directe slachtoffers 
vallen door het water als gevolg van keteneffecten buiten het overstroomd gebied (uitgezonderd 
specifieke locaties als bijvoorbeeld bij kerncentrales zoals bij Fukusima (Tsimopoulou et al 
2012). Binnen het Deltaprogramma, en ook voor de hierin ontwikkelde voorkeurstrategieën per 
regionaal Deltaprogramma, is het aantal slachtoffers geschat op basis van generieke 
slachtofferfuncties met het Hoogwater Informatie Systeem, Schade en Slachtoffer 
Instrumentarium (genaamd HIS-SSM) van Rijkswaterstaat. Hierbij is het aantal slachtoffers 
afhankelijk van de waterdiepte, de stroomsnelheid en de stijgsnelheid (Jonkman 2007, 
Maaskant et al 2009).  
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Recente ervaringen en onderzoek laat zien dat preventief evacueren niet altijd leidt tot 
slachtofferminimalisatie omdat hierdoor juist veel mensen tijdens de verplaatsing direct worden 
blootgesteld aan de overstroming (Dosa et al. 2012, Nomura et al. 2013). Daarnaast blijkt uit 
onderzoek dat de omstandigheden waaronder een slachtoffer zich bevindt van grote invloed is 
op de kans van overlijden (o.a. Jonkman en Kelman 2005). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de 
stroomsnelheid van het water waardoor mensen weg kunnen spoelen, om de temperatuur van 
de omgeving vanwege onderkoeling en de mate van beschutting. Het type overstroming (rivier 
of stormvloed, flash flood of tsunami) en het lokale klimaat hebben dus grote invloed. Ook laten 
slachtofferanalyses van overstromingsgebeurtenissen zien dat er relatief veel ouderen 
overlijden.  
 
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft dit vertaald naar gedifferentieerde 
slachtofferfuncties zoals opgenomen in Figuur 8. Deze functies zijn opgesteld om ruimtelijke 
strategieën te kunnen onderzoeken waarbij verschillende evacuatiestrategieën meegenomen 
worden. Hierbij is onderscheid gemaakt in verschillende toestanden en locaties waar mensen 
kunnen overlijden. Ook is onderscheid gemaakt in slachtoffers door de evacuatie zelf (verkeer) 
en door de overstroming. Binnen het overstroomd gebied is onderscheid gemaakt in: 

 Mensen in een publieke shelter. 
 Mensen die thuis zijn, al dan niet voorbereid. 
 Mensen die onderweg worden getroffen. 

 

 
Figuur 8: Gedifferentieerde slachtofferfuncties (Kolen et al 2014) 

De groep mensen die onderweg worden getroffen lopen de grootste kans op overlijden. Bij 
evacuatieplanning is het dan ook van belang om deze groep te minimaliseren. Een risico voor 
besluitvorming is dat mensen de weg opgestuurd worden terwijl ze, om diverse redenen, het 
gebied niet tijdig kunnen verlaten.  
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Welke ambities de overheid hierin heeft is een politiek-bestuurlijke keuze en vergt een 
maatschappelijk afweging. Een wetenschapper kan hierbij argumenten en feiten aandragen 
maar deze kan niet de maatschappelijke afweging maken (Jongejan 2008). Hierbij is van belang 
dat er in Nederland reeds een discussie is geweest over acceptabele overstromingsrisico’s, 
inclusief slachtoffers, die is vertaald middels het begrip basisveiligheid naar eisen aan 
waterkeringen. Daarnaast speelt hierbij een rol dat van de overheid ook maatregelen worden 
verwacht in geval van een werkelijke dreiging en om mensen te informeren over risico’s. De 
keuzes kunnen gezien worden als een beslisprobleem waarin de voors en tegens van 
verschillende ambities kunnen worden vergeleken. De beheerders in de expertsessies geven aan 
hierbij realistisch te blijven over de verwachtingen die men kan waarmaken, en tegelijkertijd 
helderheid te geven met een normenkader zodat het eenvoudiger te implementeren is.  
 

3.3 Verschillende perspectieven voor bepaling van 
randvoorwaarden van verticaal evacueren en 
beoordelingscriteria 

De kans op een overstroming in Nederland is klein door de waterkeringen maar kan niet worden 
uitgesloten. Zoals de minister van Infrastructuur en Milieu (Schultz 2014) zei bij de presentatie 
van onderzoek naar overstromingsrisico’s bij de oplevering van de studie Veiligheid Nederland in 
Kaart “Maar als er echt iets misgaat, heeft diezelfde overheid ook gefaald”. De vraag is dan ook 
wat van de overheid verwacht kan worden, in dezelfde toespraak zegt de Minister “Wat mogen 
ze (de burgers) nu eigenlijk van ons verwachten? Waar begint hun eigen verantwoordelijkheid? 
Het is onze taak als bestuurders om die vragen voortdurend te blijven stellen in het publieke 
debat.” Er zijn twee perspectieven denkbaar voor het stellen van randvoorwaarden voor 
verticaal evacueren: 
 

1. Vanuit het perspectief van het beperken van de gevolgen van een (dreigende) 
overstroming. Er bestaan hiervoor algemene eisen op gebied van rampenbeheersing 
zoals het informeren van de bevolking over risico’s. Ook zijn er generieke proceseisen 
voor het opstellen van een risicoprofiel, rampenplannen en het beoefenen hiervan. Ook 
kan men kan adviseren over de inrichting van het land. Deze proceseisen en rollen zijn 
(zowel in het algemeen als specifiek op gebied van overstromingen) echter niet 
gerelateerd aan een criterium voor het voorkomen van slachtoffers of vergroten van de 
leefbaarheid of aan (verticale) evacuatie.  
 

2. Vanuit het perspectief van een acceptabel (slachtoffer)risico voor overstromingen. 
Recent zijn nieuwe normen voor waterveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Deze zijn gebaseerd op de risicobenadering. Ten grondslag aan deze normen ligt een 
´basisveiligheid´ voor iedere Nederlander (met een kans van 1/100.000 per jaar ofwel 
0,001% per jaar) op overlijden op een bepaalde locatie achter een waterkering) 
aangevuld met een zwaardere eis aan de kering daar waar grote maatschappelijke 
ontwrichting te verwachten is. Deze maatschappelijke ontwrichting is gebaseerd op 
kosten-batenanalyses en groepsrisico. Omdat waterkeringen veelal het meest 
(kosten)effectiefst zijn, is er voor gekozen om middels de waterkeringen de 
overstromingsrisico´s te reduceren zodat voorzien wordt in het acceptabele 
slachtofferrisico en basisveiligheid. De mogelijkheid voor een slimme combinatie, waarin 
middelen kosten-effectiever worden verdeeld over preventie, inrichting en 
rampenbeheersing met een gelijk of beter effect wordt echter wel mogelijk gehouden 
maar is naar verwachting van experts een uitzondering. 
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preventief evacueren bijvoorbeeld vanuit oogpunt van economische motieven. Het onderscheid 
tussen beide criteria en het inzicht in het mogelijke effect van maatregelen biedt een handvat 
voor het opstellen van randvoorwaarden voor verticale evacuatie. Bij de keuze voor het stellen 
van randvoorwaarden zijn van belang: 
 

1. de kosten van deze maatregelen, inclusief de verhouding tot de effectiviteit van andere 
maatregelen om het slachtofferrisico te reduceren. Onderzoek voor de Nederlandse 
dijkringen laat zien dat vanuit een kosten-batenanalyse overweging investeren in 
waterkeringen het meest kosteneffectief zijn. Grootschalige ruimtelijke maatregelen, 
zoals de aanleg van extra wegen, is niet kosteneffectief. De organisatie van 
rampenbestrijding echter kan wel onderdeel uitmaken van een optimale economische 
mix aan maatregelen indien hierdoor slachtoffers kunnen worden voorkomen. De 
optimale mix is afhankelijk van de kenmerken van een gebied. 
 

2. de uitvoerbaarheid van de maatregel vanwege gebrek aan ervaring door de kleine kans 
van voorkomen van overstromingen in Nederland. Hierbij geldt ook dat evacuaties (een 
factor 5 of meer) vaker voorkomen dan overstromingen. 
 

3. de grote omvang van een overstroming met bijbehorende schaarste bij evacuatie. Een 
overstroming is een nationale ramp vanwege de omvang, de kans op een overstroming 
is gering. De hulpvraag overstijgt het aanbod in grote mate.  
 

4. de onzekerheid in de voorspeltijd tijdens de dreigingsfase en de wijze waarop 
bestuurders, professionals en burgers hierop reageren. Het is denkbaar dat een 
overstroming onverwacht plaatsvindt. Ook laat het verleden zien dat er (met kennis van 
achteraf) verkeerde inschattingen gemaakt worden door bestuurders op basis van 
(onzekere) informatie.  
 

5. de acceptatie van slachtofferrisico’s. Hierbij is de recente discussie in het 
Deltaprogramma van belang in het kader van de normering van waterveiligheid. Een 
tweede perspectief hierbij is dat na een ramp vaak wordt gesteld dat “dit niet had 
mogen gebeuren” terwijl in de eisen aan waterkeringen wel rekening is gehouden met 
een kans op falen. 
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4 Huidige situatie en mogelijke 
maatregelen 

4.1 Inleiding 

De samenleving kan worden gezien als een systeem waarin allerlei partijen samenwerken. Dit 
systeem is er op ingericht om allerlei dagelijkse processen goed te laten functioneren. Vanwege 
de dagelijkse dynamiek kan dit systeem al verstoringen opvangen zodat het blijft functioneren 
(Rasmussen 1997). In het dagelijks leven hebben burgers en bedrijven een eigen 
verantwoordelijkheid in hun doen en laten waarbij de overheid wel kaders en hulpmiddelen 
biedt. De overheid heeft bijvoorbeeld verantwoordelijkheden voor de inrichting van een gebied 
(locatiekeuze, bestemmingsplannen, bouwbesluit etc.) en rondom het in formeren van de 
bevolking bij dreigingen (risico- en crisiscommunicatie). De overheid stelt ook weer- en 
waterstandsverwachtingen op en heeft centra voor operationeel beheer van transportnetwerken 
zoals verkeercentrales. In geval van een crisis zijn de omstandigheden zodanig dat 
fundamentele normen en waarden onder druk komen te staan (Rosenthal et al 1989). 
 
Maatregelen op gebied van (verticaal) evacueren kunnen worden genomen door de overheid (in 
al haar gedaantes) maar ook door burgers zelf. Deze maatregelen kunnen de veerkracht van 
het systeem vergroten of anders gezegd, de kwetsbaarheid verkleinen, zeker in geval van een 
crisis. Zelfredzaamheid betreft alle handelingen die door burgers, vrijwilligers, organisaties en 
bedrijven worden verricht ter voorbereiding op, tijdens en na een crisis om zichzelf te helpen en 
de gevolgen te beperken. Redzaamheid betreft alle inspanningen van burgers, vrijwilligers 
organisaties en bedrijven die gericht zijn op hulp aan getroffen burgers en op de beperking van 
de gevolgen van een crisis (Ruitenberg en Helsloot 2004). Deze inspanningen vinden plaats 
binnen een fysieke omgeving (bv., het overstroomde gebied, de eigen woning of een shelter), 
en op basis van beschikbare informatie. Zowel de zelfredzaamheid als de redzaamheid kunnen 
beïnvloedt worden door de overheid, bijvoorbeeld door mensen van informatie te voorzien of 
door mensen te redden indien daarvoor de middelen beschikbaar zijn.  
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de mogelijke uitwerking van verticaal evacueren. Deze is 
afhankelijk van de fysieke omgeving en het functioneren van netwerken en van het gedrag van 
mensen. Deze zijn beschreven in paragraaf 4.2 en 4.3. In paragraaf 4.4 gaan we in op 
mogelijke maatregelen en de impact daarvan.  
 

4.2 Functioneren van fysieke infrastructuur 

Bij een dreigende overstroming is op voorhand niet zeker hoeveel tijd er rest totdat de 
overstroming daadwerkelijk optreedt en of die optreedt. Dit betekent dat in sommige gevallen 
er veel tijd is om maatregelen te nemen, maar ook dat er soms geen tijd is om maatregelen te 
nemen en dat een gebeurtenis dus onverwacht plaatsvindt.  
 
Door de overstroming is er uitval van infrastructurele netwerken binnen, en buiten het 
overstroomd gebied. Dit blijkt uit de internationale praktijk en is ook door experts aangegeven. 
Later in deze paragraaf wordt dat in meer detail beschreven. Deze uitval kan leiden tot 
explosies en branden met grote schade aan de netwerken en ook tot keteneffecten. Hierdoor 
kunnen gebieden buiten het gebied dat overstroomt te maken hebben met uitval. Deze 



Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen  maart 2015 

26 PR2916.10 HKV lijn in water en TNO 

onvoorziene of ongecontroleerde uitval kan extra effecten hebben zoals het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen met milieuschade als gevolg. Om dit te voorkomen, en ook om de schade 
aan eigen netwerken te verminderen, nemen beheerders maatregelen om de kwetsbaarheid te 
verminderen binnen de beschikbare randvoorwaarden van het ontwerp, de tijd en de middelen. 
Zo worden ICT netwerken, elektriciteit netwerken en gasnetwerken afgeschakeld. Dit leidt 
vervolgens tot keteneffecten voor afvalwater, drinkwater etc. Tegelijkertijd nemen deze 
beheerders noodmaatregelen gericht op de tijdelijke of lokale beschikbaarheid van 
voorzieningen. De omvang van deze noodmaatregelen is volgens de experts niet voldoende om 
de continuïteit te borgen. Deze maatregelen hebben ook alleen zin als er vluchtplaatsen zijn om 
verticaal heen te evacueren, zo niet dat zullen mensen door verdrinking of onderkoeling al snel 
overlijden. Op basis van de casestudies kan echter worden geconcludeerd dat er binnen de 
bestaande bebouwing al veel vluchtplaatsen bestaan, al is er geen eenduidig criterium of dat 
voldoende is. Experts geven aan dat er in de meeste gevallen voldoende mogelijkheden lijken te 
zijn om inwoners die niet preventief (kunnen) evacueren te herbergen.  
  
Voor verticaal evacueren moet er dus vanuit worden gegaan dat netwerken niet meer 
functioneren, in ieder geval in het overstroomd gebied en soms ook erbuiten. Dat betekent voor 
verticaal evacueren dat er in het algemeen geen nutsvoorzieningen zijn, de afvalwaterketen 
stokt etc. Wel kan men in de dreigingsfase nog enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Met name 
het verkrijgen van drinkwater is hierbij belangrijk en relatief eenvoudig omdat dit vanuit ieder 
gebouw kan worden gerealiseerd mits er voldoende druk op het netwerk staat. Hiervoor nemen 
drinkwaterbedrijven, mits tijdig geïnformeerd, al maatregelen (ook vanwege het behoud van 
hun eigen waternetwerk).  
 
In het algemeen geldt dat het functioneren van de fysieke netwerken vooral een relatie heeft 
met de leefbaarheid. Naarmate deze beter functioneren is het leefbaarder omdat in meer 
behoeftes wordt voorzien. Echter, de primaire behoefte (een droge en beschutte plek) is 
hiervoor een randvoorwaarde. Er is in dit onderzoek geen duidelijke relatie aangetoond of 
gelegd tussen het functioneren van de fysieke infrastructuur en het aantal (voorkomen) 
slachtoffers. Dat wil niet zeggen dat deze er niet is, maar wel dat andere elementen als de 
waterdiepte en stijgsnelheid veel significanter zijn voor het aantal slachtoffers. De registraties 
van de omstandigheden waaronder mensen bij een overstroming overlijden bieden onvoldoende 
informatie om hier nadere uitspraken over te doen (zie hiervoor onder andere Jonkman 2007 en 
Kolen et al 2014). Als er verdere behoefte is aan deze inzichten wordt aanbevolen bij nieuwe 
overstromingsgebeurtenissen deze informatie structureel te verzamelen daar bestaande 
databases deze informatie niet bieden. 
 

4.2.1 ICT netwerken 

ICT is een essentiële schakel in de bedrijfsvoering van alle nutsvoorzieningen. De sturing van 
elektriciteit, gas, drinkwater en afvalwater maar ook sommige gemalen, sluizen en bruggen is 
hiervan afhankelijk. Bij het ontbreken hiervan kan in principe worden teruggevallen op lokale 
handbediening, maar de omstandigheden bij een overstromingsdreiging maken dit vrijwel 
onmogelijk omdat medewerkers zichzelf (en familie) in veiligheid brengen, bedieningslocaties 
slecht bereikbaar zijn (afgelegen plekken) en/of door de hoeveelheid locaties. Daarbij 
beschikken de organisaties niet over voldoende personeel dat in staat is de objecten handmatig 
te bedienen.  
 
In de dreigingsfase is de kans aanzienlijk dat het telecommunicatienetwerken overbelast raken 
doordat iedereen hiervan tegelijk gebruik zal willen maken, dit geldt zowel voor telefonie als 
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internet (immers een overstromingsdreiging leidt tot informatie zoekgedrag en onderlinge 
verificatie in de community). De beheerders kunnen hier maatregelen op nemen maar deze 
beperken (bv door middel van gespreksduur te maximaliseren) de mogelijkheden van gebruik 
wat dus in feite gelijk is aan gedeeltelijke uitval. Hierdoor is het dus voor de mensen die zich 
voorbereiden op evacuatie minder makkelijk om de gewenste voorbereidingen te treffen. 
 
In de expertsessie is aangegeven dat bij overstroming de telecommunicatie zeker zal uitvallen. 
Rekening moet worden gehouden met het gegeven dat de beheerder het netwerk voorafgaand 
aan de overstroming wil afschakelen, bij voorkeur door het in veiligheid stellen van materieel 
om zodoende na de overstroming de dienstverlening sneller te kunnen herstellen. Het uitvallen 
van deze ICT verbindingen al vóór de doorbraak heeft direct effect op de haalbaarheid van 
evacuatie vóór de doorbraak. Immers verkeersmanagementsystemen worden ook getroffen, er 
kunnen problemen zijn bij tankstations (die dan ook uitvallen) en het zal leiden tot een ander 
evacuatiegedrag. Het is ook de vraag of de hulpverleners zelf geen nadelige invloed 
ondervinden. Hiermee is de kans op verminderde effectiviteit van preventieve evacuatie groot, 
en zo op een toename van het aantal slachtoffers. Dit komt omdat minder mensen de beoogde 
bestemming kunnen bereiken en worden blootgesteld aan de overstroming (hierbij is de 
veronderstelling wel dat ze op basis van de beschikbare informatie wel de juiste acties 
ondernamen). De relatie tussen de beschikbaarheid van de voorzieningen na de doorbraak en 
slachtoffers is niet bekend maar wordt gezien de andere omstandigheden minder significant 
geacht, zeker als op voorhand ook al informatie is gegeven over wat er kan gebeuren en wat 
mensen zelf kunnen doen. Immers ook voor de informatieverstrekker zal de situatie onduidelijk 
zijn en de vraag is of deze op dat moment een concreet advies kan geven wat van meerwaarde 
is voor het overleven van de ontvanger. 
 

4.2.2 Elektriciteit 

Uitval van elektriciteit betekent ook dat de (stads)verwarming uitvalt (als de gaslevering al niet 
uitgevallen is) en dat telecommunicatie en dus veel media (televisie) niet meer kunnen worden 
gebruikt. Geen elektriciteit betekent dat de verlichting uitvalt waardoor de evacuatie wordt 
bemoeilijkt. Meest waarschijnlijk is dat de overstroming in Nederland in een koude en natte 
periode plaatsvindt en dat er relatief kort daglicht is. 
 
De elektriciteitsvoorziening in Nederland bestaat uit vier netwerken (van 380, 220, 150 en 110 
kilovolt), hiervan ligt de belangrijkste (380 kV) naar verwachting van de beheerder voldoende 
hoog. Bij het ontwerp van deze locaties is rekening gehouden met de mogelijke 
overstromingsdiepte. Het elektriciteitsnetwerk is in ‘ringen’ aangelegd, waardoor bij het 
uitvallen van een schakel een alternatieve route beschikbaar is ter voorkoming van 
keteneffecten. In geval van overstroming zal in het gebied de elektriciteitsvoorziening binnen 
een overstroomd gebied uitvallen (Wester, 2013). De doorvoer kan echter wel plaatsvinden via 
het 380kV netwerk zodat andere gebieden wel kunnen worden voorzien (tenzij andere oorzaken 
zoals wind of instorting leiden tot falen). Binnen het bedreigd gebied zal de beheerder willen 
voorkomen dat belangrijke onderdelen van het netwerk, zoals transformatoren die de omzetting 
tussen netwerken met verschillende voltages doen, door het water worden beschadigd en dit 
voorafgaand aan de overstroming willen veilig stellen. Als de elektriciteit bij overstroming niet is 
afgeschakeld zal er op verschillende plaatsen kortsluiting ontstaan met kans op branden als 
gevolg, hierbij treedt er ook een grotere schade op aan het netwerk en transformatorstations. 
Naarmate er meer tijd beschikbaar is totdat de overstroming zal optreden kan de 
stroomvoorziening op een meer gecontroleerde wijze worden afgeschakeld. 
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Als de elektriciteit wegvalt, werkt apparatuur niet meer of nog maar kort, afhankelijk van de 
aanwezigheid van een batterij of brandstof bij noodvoorzieningen. Dit levert problemen voor 
mensen afhankelijk van medische apparatuur, maar ook bij het inroepen van hulp via 
telecommunicatie. Bij instellingen is veelal een noodstroomvoorziening beschikbaar en zijn er 
voorzieningen voor uitval bij brand of stroomstoringen die nu ook ingezet kunnen worden. Het 
effect op slachtoffers lijkt evident, echter op basis van de totale aantallen slachtoffers lijkt het 
minder significant dan de blootstelling aan water in het algemeen. Ook de aanwezigheid van 
zorgverleners is van belang hierbij, indien deze niet aanwezig zijn omdat ze zelf vluchten kan 
het aantal slachtoffers wel sterk toenemen zoals blijkt uit een verzorgingstehuis in New Orleans 
waarbij bijna 50% is overleden terwijl in de ziekenhuizen en shelters voor verminderd 
zelfredzamen veel minder mensen zijn overleden (USAToday 2005).  
 

4.2.3 Gas 

De levering van gas valt uit omdat door de uitval van telecommunicatie en/of elektriciteit het 
gas niet meer gedistribueerd kan worden. Het gasnetwerk zal ook preventief worden afgesloten 
vanwege explosiegevaar en om te voorkomen dat leidingen vollopen. Daarbij zal door de 
overstroming de kans op een leidingbreuk toenemen door de druk van het water. 
 
Gevolg is dat de verwarming vrijwel overal zal uitvallen en dat er bijvoorbeeld ook niet meer 
worden gekookt.  
 

4.2.4 Drinkwater 

Drinkwater kan vooral worden ingeslagen uit de kraan (bijvoorbeeld door het laten vollopen van 
pannen/emmers/badkuipen) of worden aangekocht in winkels. Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
andere dranken beschikbaar die benut kunnen worden. Door experts is aangegeven dat om te 
overleven er per persoon drie liter drinkwater per dag nodig is; hier is ook de 
nooddrinkwatervoorziening op gedimensioneerd.  
 
Als er op een te grote schaal drinkwater wordt afgetapt zal de druk van de waterleiding afvallen 
door de plotselinge grote vraag, waardoor er geen drinkwater meer beschikbaar is. Bij 
voldoende waarschuwingstijd (orde 12 uur) kan het waterleidingbedrijf de watervoorraden 
(reinwaterkelders) maximaal vullen waardoor er meer capaciteit beschikbaar is. Daarnaast kan 
er een spreiding worden aangebracht tussen buurten door deze tijdelijk niet te voorzien om aan 
de vraag elders te kunnen voldoen. De verwachting van de betrokken experts is dat uitval door 
overbevragen wel kan voorkomen maar dat het drinkwaternet wel robuust is omdat er nu ook al 
veel gelijktijdige vraag kan optreden. Bij stroomuitval zullen in hoge gebouwen problemen 
optreden met de drinkwatervoorziening omdat onvoldoende druk kan worden opgebouwd.  
 
Bij uitval van de telecommunicatie wordt drinkwaterdistributie een probleem. Met inzet van 
voldoende personeel kan op basis van de huidige organisatie van de drinkwaterbedrijven in 
normale omstandigheden de distributie worden gerealiseerd tot aan speciale punten, drinkwater 
wordt dan aangeboden als een bulkgoed (als onderdeel van de nooddrinkwatervoorziening). 
Ondersteund door reguliere noodwetgeving (zoals het vorderen van middelen) is de inschatting 
van experts dat indien een gebied niet overstroomd is hiervoor binnen Europa voldoende 
middelen beschikbaar zijn.  
Deze distributie is binnen een overstroomd gebied nog verder beperkt vanwege de beschikbare 
middelen. Ook is het afhalen van het drinkwater lastig omdat mensen juist verticaal evacueren 
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om niet blootgesteld hoeven te worden aan het water wat het geval zal zijn bij het afhalen van 
drinkwater.  
 

4.2.5 Afvalwater en riolering 

Bij een overstroming zal de riolering en de afvalwaterafvoer (pompen, persleidingen) uitvallen. 
Ook kunnen leidingen verstopt raken, bijvoorbeeld met zand dat er onder de hoge waterdruk 
inspoelt. Toiletten kunnen niet meer worden doorgetrokken omdat riolen het afvalwater niet 
meer afvoeren. In lage gelegen gebieden kan het riool in gebouwen overlopen, door de 
opwaartse druk die wordt veroorzaakt door de overstroming. Dit gebeurt nu al bij hevige 
regenbuien. Rioolsystemen zijn over het algemeen zodanig ontworpen dat er orde grootte 2 
maal per jaar water op straat mag staan, dat betekent dat het riool dan overbelast is en niet al 
het water afgevoerd kan worden op dat moment.  
 
Voor de Nederlandse situatie is het niet de verwachting dat er tijdens of direct na een 
overstroming een grote uitbraak is van ziektes die verticaal evacueren beïnvloeden, zelfs niet bij 
uitval van de riolering en als gevolg van kadavers van dode dieren. De omstandigheden (koud) 
zijn hiervoor niet geschikt. De omgevingsfactoren (zoals aanwezigheid van bacteriën) zijn niet 
op voldoende schaal aanwezig. Hierbij geldt ook nog dat verticaal evacueren tijdelijk is, op de 
lange termijn is riolering natuurlijk belangrijk voor de volksgezondheid maar dat is onderdeel 
van het herstel na een overstroming wat jaren kan duren. De beeldvorming vooraf in 
planvorming en tijdens een event door de media zal een ander facet zijn omdat de gevolgen van 
het falen van riolering en kadavers er niet prettig uitziet en zo de perceptie van burgers over 
optreden van de overheid kunnen beïnvloeden. 
 
Wanneer mensen na afloop van de overstroming in het gebied zouden blijven (bijvoorbeeld om 
er te blijven wonen) en voorzieningen niet snel worden hersteld, dan neemt de kans op ziektes 
en ongemakken (uiteraard) wel toe. Echter, de verwachting is dat mensen, zodra dat mogelijk 
is, het gebied zullen verlaten. Na de overstroming zal het gebied hersteld worden. Tijdens de 
herstelperiode zullen mensen tijdelijk ergens anders wonen. Het kan ook zo zijn dat mensen 
permanent verhuizen.  
 

4.2.6 Distributie 

Distributie van voedsel en drinkwater is mogelijk tot aan de rand van het bedreigde gebied. 
Hierin voorziet al de bestaande wetgeving die momenteel ook wordt geactualiseerd. Voorwaarde 
is wel dat de te distribueren middelen ook beschikbaar zijn. Zo kan het voorkomen dat bepaalde 
centra waar deze worden gemaakt ook bedreigd of getroffen zijn.  
 
De verwachting is dat winkels, inclusief supermarkten, sluiten vóór de doorbraak. Personeel en 
goederen kunnen zo in veiligheid worden gebracht. Ook zal men zich willen beschermen tegen 
plunderingen al blijkt het algemeen voorkomen van grootschalige plunderingen ook een mythe 
te zijn (Helsloot en Ruitenberg 2004, Quarantelli 1999). Uiteraard zijn er lokale uitzonderingen 
maar vaak blijkt achteraf dat deze in de beeldvorming (door media) zijn uitvergroot. Het 
vroegtijdig sluiten van winkels beperkt de mogelijkheid van mensen om 
voorbereidingsmaatregelen te nemen terwijl bijvoorbeeld voedsel wel aanwezig is.  
 
Distributie binnen het bedreigde gebied is een probleem omdat het gebied moeilijk of niet 
toegankelijk is (door de evacuatie). Distributie binnen het overstroomd gebied tot aan woningen 
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of winkels is volgens experts zeer lastig en niet kansrijk omdat de beschikbare middelen uitgaan 
van wegtransport, dit vergt improvisatie met wat op dat moment beschikbaar is.  
 
De vraag is of distributie van voedsel en drinkwater (en wellicht zelfs medicijnen) binnen het 
overstroomd gebied naar woningen noodzakelijk is. De verwachting van experts is dat er ook 
enige voorraden in huizen, winkels en supermarkten om enige tijd te kunnen overbruggen. Het 
verdient aanbeveling om hier nader onderzoek naar te doen en naar de mogelijkheid om deze 
voorraden eventueel aan te vullen en te distribueren in de dreigingsfase. 
 

4.2.7 Gevaarlijke stoffen 

Binnen het bedreigde gebied bevinden zich ook locaties met gevaarlijke stoffen (zoals BRZO-
bedrijven, maar ook andere bedrijven kunnen gevaarlijke stoffen hebben) die bij overstroming 
een extra risico zijn voor de bevolking doordat deze stoffen kunnen vrijkomen in het water of de 
lucht (na beschadiging). Ook andere bedrijven en particulieren kunnen gevaarlijke stoffen 
hebben maar hier is minder zicht op.  
 
Voor de beschouwde cases (Bijlage B: Casuïstiek) blijken de bedrijven met gevaarlijke stoffen 
geen beperking te zijn voor verticale evacuatie gezien de hoeveelheid en locatie van 
beschikbare vluchtplaatsen. De verwachting is dat dit voor heel Nederland geldt met mogelijke 
uitzondering van gebieden met veel chemische industrie (zoals rond Rotterdam). Het verdient 
aanbeveling om hier meer inzicht in te krijgen en dit nader uit te werken in kaart materiaal. 
 

4.2.8 Bijstand en redden 

Zeker bij grote rampen zullen relatief veel mensen zichzelf redden of gered worden door andere 
burgers. Daarnaast zal er internationale bijstand zijn ter ondersteuning van de 
reddingsoperatie. 
In studies over vooral natuurrampen is het niet ongebruikelijk dat percentages tussen de 60 en 
90% genoemd worden voor mensen die óf zichzelf hebben gered, of door familieleden, vrienden 
en/of buren zijn gered (Dynes, 1994, Quarantelli 1989, Starmans en Oberijé 2006). Hierbij is er 
geen directe relatie met de hulpdiensten. De overheid kan hierin nog steeds een faciliterende rol 
hebben door het werken aan bewustwording vooraf en het bieden van een infrastructuur. 
Sommigen gaan naar een publieke shelter, velen gaan echter naar vrienden, familie of soms 
vestigen ze zich zelfs ergens anders.  
 
Binnen Nederland bestaan er regelingen voor onderlinge bijstand, grensoverschrijdende en 
inkomende bijstand. In geval van een overstroming zal er grote schaarste zijn aan beschikbare 
middelen op basis van de hulpvraag zoals blijkt uit capaciteitenanalyses. Zo is het aantal 
beschikbare helikopters in Nederland al beperkt tot ongeveer een honderdtal. Het aanvragen 
van internationale bijstand gebeurt op basis van de procedurevoorschriften (zoals beoefend in 
de oefening EU Floodex 2009 (Beerens en Schneider 2011)). Daarnaast duurt het enige tijd 
voordat internationale bijstand met de juiste middelen ter plaatse is (zie Figuur 11 voor een 
voorbeeld rondom de grote oceaan). Uit internationale ervaring blijkt dat de bijstand vaak pas 
aanwezig is als de belangrijkste hulpvraag inmiddels is vervallen. Ook voor Nederland is de 
verwachting dat op basis van de huidige afspraken de internationale bijstand pas enkele dagen 
na de overstroming inzetbaar is; veel mensen hebben zichzelf dan al geëvacueerd.  
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Figuur 11: Internationale bijstand bij Tsunami in Grote Oceaan (Cosgrave en Telford 2007) 

4.3 Gedrag van mensen 

Wanneer een bepaald overstromingsscenario dreigt of zich voordoet, kan er weinig meer 
worden gedaan om het functioneren van de fysieke infrastructuur positief te beïnvloeden (het 
ontwerp en de capaciteiten van deze systemen liggen vast, er kunnen alleen nog beheer- en 
noodmaatregelen worden getroffen). Daarmee ligt tevens het handelingsperspectief - de 
mogelijkheden om preventief of verticaal te evacueren - in grote lijnen vast. Het gedrag van 
mensen is dan de belangrijkste parameter die nog beïnvloed kan worden om slachtoffers te 
voorkomen. Welke communicatiestrategie het beste ‘geactiveerd’ kan worden is afhankelijk van 
de actuele omstandigheden, waarbij het vooral gaat om de beschikbare tijd (waarschuwingstijd) 
en de benodigde tijd voor evacuatie.  
 
Om slachtoffers te kunnen beperken is het dus buitengewoon belangrijk om het beslis- en 
vluchtgedrag van mensen bij evacuaties te begrijpen, en de wijze waarop dat gedrag kan 
worden beïnvloed met behulp van risicocommunicatie (koude fase) en crisiscommunicatie 
(warme fase bestaande uit de dreigingsfase en de overstromingsfase). In dit hoofdstuk 
bespreken we de belangrijkste gedragsdeterminanten in relatie tot verticale evacuatie.  
 
Vanuit ervaringen met evacuatie bij brand is bekend dat mensen de vluchtweg nemen waar ze 
bekend mee zijn (zoals hoe ze het gebouw binnen zijn gekomen) en zich niet altijd aan de 
vluchtroutes houden (Kobes 2010). De verklaring hiervoor is dat gedrag primair via associaties 
en gewoonte tot stand komt (Kahneman 2011, Kerstholt 2014). Vooral in onzekere en 
risicovolle situaties met weinig tijd zullen mensen terug vallen op voor hen bekende opties. 
Onbekendheid met mogelijke handelingsperspectieven en onterechte verwachtingen kan zo 
leiden tot handelingen die meer risicovol zijn (Proulx 2001). 
 
Op dit moment is er nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed 
zijn op de evacuatiebeslissing (Cova et al 2009). In één studie waarin dit beslisgedrag wel is 
onderzocht, gaven evacués aan dat de interpretatie van de beschikbare informatie het primaire 
probleem was, en dat zij daardoor zeer onzeker waren over wat zij het beste konden doen 
(Cohn et al 2006). Dit komt overeen met studies naar menselijk gedrag bij de evacuatie van 
gebouwen. Een belangrijke bevinding uit dit onderzoek is dat de totale evacuatietijd beter wordt 
voorspeld door de tijd die mensen nodig hebben om te beslissen of ze wel of niet gaan 
evacueren dan karakteristieken van het gebouw zelf zoals de breedte van de uitgangen of 
afstand tot de nooduitgang (Proulx en Sime 1991). Dit betekent dat burgers al in de koude fase 
kennis op moeten doen over verticale evacuatie en dat de juiste verwachtingen gecreëerd 
moeten worden ten aanzien van handelingsperspectieven en eigen verantwoordelijkheden.  
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Burgers leven niet in een sociaal isolement maar in groepen. Ten tijde van crisis zullen mensen 
dan ook te rade gaan bij hun sociale netwerken om informatie uit te wisselen en om te 
overleggen over de beste actie. Dit betekent dat de weerbaarheid of zelfredzaamheid van een 
gemeenschap (community) niet alleen wordt bepaald door individuele factoren, maar ook door 
factoren op community niveau zoals sociale cohesie en buurtgevoel (Norris et al 2008, Cutter et 
al 2008). 
 

4.3.1 Draagvlak voor preventieve en verticale evacuatie in Nederland  

Grootschalige overstromingen hebben zich sinds 1953 in Nederland niet meer voor gedaan. De 
gedachten rondom verticale evacuatie zijn in de afgelopen jaren ontstaan, maar in de praktijk is 
hiermee tot nu toe nog geen ervaring. Het is daarom van belang inzicht te hebben in het 
draagvlak voor verticale evacuatie onder het Nederlandse publiek. In de afgelopen jaren zijn er 
verschillende publieksonderzoeken gedaan waarin dit is onderzocht. Deze publieksonderzoeken 
zijn gebaseerd op vragenlijstenonderzoeken. De resultaten uit deze onderzoeken geven inzicht 
in percepties van het risico en handelingsperspectief, in gedragsintenties en in 
informatiebehoeften. Omdat overstromingsdreigingen zeer zelden voorkomen in Nederland, 
hebben weinig mensen hiermee ervaring. Vragen over overstromingsrisico’s en evacuatie zijn 
voor respondenten daarmee vaak tamelijk abstracte vragen3. De antwoorden op deze vragen 
kunnen daarom niet worden gezien als exacte voorspellingen van het gedrag in geval van een 
acute dreiging. Maar de antwoorden bieden wel waardevolle aanknopingspunten voor 
risicocommunicatie; de onderzoeken laten zien of mensen wel eens stilstaan bij het 
overstromingsrisico, hoe ze aankijken tegen hun handelingsperspectief, welke 
informatiebehoeften er leven, etc. In de communicatie is het van belang bij deze percepties, 
gevoelens, intenties en behoeften aan te sluiten, die leven onder mensen. In deze studie geven 
we inzicht in de resultaten van deze onderzoeken, en laten we zien of er draagvlak is voor 
verticale evacuatie.  
 
In 2008 zijn in het kader van een promotieonderzoek (Terpstra, 2010) twee surveys uitgevoerd 
waarin aan respondenten dreigingsscenario’s werden voorgelegd, en vragen werden gesteld 
over preventieve en verticale evacuatie (zie Tabel 1). In de eerste survey (Terpstra, 2008) werd 
aan respondenten uit een viertal dijkringen een dreigingsscenario voorgelegd, en gevraagd wat 
men zou doen wanneer de overheid zou adviseren om de dijkring niet te verlaten, omdat dit te 
gevaarlijk is (advies om verticaal te evacueren). De meeste respondenten kozen ervoor om 
verticaal te evacueren in de eigen woning (thuisblijven; 30% tot 40%). Ook de optie ‘verdere 
berichtgeving afwachten, eventueel een hoog gebouw in de omgeving’ werd aantrekkelijk 
gevonden (20% tot 25%). Maar er was ook een groep respondenten die aangaf het gebied toch 
te verlaten (10% tot 20%).  
 

                                               
3  Vragenlijstenonderzoek is een zeer veel gebruikt methode in wetenschappelijk sociaalpsychologisch onderzoek. Het is 

gebruikelijk om antwoorden op vragen te onderwerpen aan uitgebreide statistische testen, om zo de betrouwbaarheid en 
validiteit van antwoorden vast te stellen. Vragen die incoherente antwoorden opleveren kunnen zo worden uitgesloten. 
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dijkring 7 

 

Noordoostpolder 

dijkring 8 

 

Flevoland 

dijkring 14 

 

Zuid-Holland 

dijkring 16 

Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden 

Thuis blijven 33 38 38 39 

Verdere berichtgeving afwachten  

(eventueel hoog gebouw omgeving) 
20 24 24 24 

Vrienden/familie in de buurt 16 8 8 15 

Gebied toch verlaten 20 22 22 12 

Anders 12 8 8 9 

Tabel 1: Percentages van de respondenten (n=1648) die voor een bepaald handelingsperspectief kiezen 
(gedragsintenties) n.a.v. een fictief dreigingsscenario, waarin het advies werd gegeven om het 
gebied niet te verlaten omdat dat te gevaarlijk zou zijn 

In een tweede survey (Terpstra en Gutteling, 2008) werd aan mensen in Zeeland en Dordrecht 
een dreigingsscenario voorgelegd (zie Tabel 2 en Tabel 3). Hen werd eerst gevraagd of men zou 
evacueren als de overheid hen had geadviseerd het bedreigde gebied te verlaten (advies om 
preventief te evacueren). In Zeeland gaf 75% van de respondenten aan het gebied te verlaten 
wanneer daarvoor nog 24 uur beschikbaar is; 15% zou in het gebied blijven. In Dordrecht was 
de bereidheid om preventief te evacueren kleiner. Slechts 60% van de respondenten gaf aan 
preventief te zullen evacueren wanneer men daarvoor nog 36 uur zou hebben; 30% gaf aan 
ondanks het advies de dijkring niet te verlaten. Overigens gold voor zowel Zeeland als 
Dordrecht dat het overgrote merendeel van de achterblijvers in de eigen woning zou blijven. 
Slechts een zeer klein percentage (minder dan 5%) zou naar een hoog gebouw in de omgeving 
gaan. 
 
Vervolgens werd aan dezelfde respondenten de vraag gesteld wat men zou doen als de overheid 
hen adviseerde het gebied niet te verlaten, omdat dit te gevaarlijk zou zijn. Zowel in Zeeland 
als Dordrecht gaf nu slechts 5% aan het gebied alsnog te verlaten. Ongeveer 35% zou verdere 
berichtgeving afwachten, en ongeveer 50% zou thuis blijven. 
 
Gedragsintenties preventieve evacuatie Zeeland (n=560) Dordrecht (n=351) 

ja met de auto 65% 48% 

ja, meerijden met anderen 3% 1% 

ja, met speciaal ingezet openbaar vervoer 9% 12% 

nee, ik blijf thuis 12% 23% 

nee, ik ga naar familie/vrienden in de buurt 2% 6% 

nee, ik zoek een hoog gebouw in de buurt 3% 2% 

anders 6% 8% 

Tabel 2: De overheid heeft u dringend geadviseerd om [het gebied] binnen 24 uur (Zeeland) / 36 uur 
(Dordrecht) te verlaten. Zou u dat doen? En zo ja, hoe? 
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Gedragsintenties verticale evacuatie Zeeland (n=560) Dordrecht (n=351) 

ik zou het gebied toch verlaten 6% 7% 

zou afwachten wat de overheid mij verder adviseert  
(eventueel een hoog gebouw in de omgeving) 

33% 34% 

ik zou thuis blijven 49% 47% 

ik zou naar vrienden / familie in de buurt gaan 8% 8% 

anders 4% 4% 

Tabel 3: Stel dat de overheid u zou adviseren om niet te evacueren, omdat dit te gevaarlijk zou zijn. Wat 
zou u dan doen, denkt u? 

De percentages uit beide studies laten zien dat er draagvlak is voor zowel preventieve als 
verticale evacuatie, maar dat het draagvlak per gebied verschilt. In Zeeland, en met name in 
Dordrecht, lijkt draagvlak voor een verticale evacuatie groter dan voor een preventieve 
evacuatie. De studies laten ook zien dat ongeacht de geadviseerde evacuatiestrategie, er 
mensen zullen zijn die mogelijk een andere keuze maken. Dit hoeft niet een kwestie van goed 
of fout te zijn; op basis van onzekere informatie maken mensen hun eigen afweging en stellen 
daarin hun eigen prioriteiten. Een boer kan bijvoorbeeld besluiten dat hij voor zijn vee wil 
zorgen, en daarom niet zal evacueren. Veel bewoners en eigenaren van winkels zullen mogelijk 
niet willen evacueren vanwege angst voor diefstal en vernieling al blijkt in de praktijk dat 
grootschalige plunderingen vaak niet voorkomen (alhoewel lokale incidenten in media wel 
worden uitvergroot).  
 
In Zeeland werd aan respondenten eveneens gevraagd of zij gebruik zouden maken van een 
speciaal daarvoor ingerichte, veilige shelter met ruimte voor een paar duizend mensen. Hiervoor 
lijkt een breed draagvlak aanwezig te zijn waardoor aangenomen kan worden dat mensen dit 
als een reële optie zien als ze geadviseerd worden hierheen te gaan. Bijna 70% van de 
respondenten gaf aan daarvan waarschijnlijk gebruik te maken. Ruim 30% gaf aan hiervan 
geen gebruik te maken om uiteenlopende redenen (bv., te druk, liever thuis of bij 
familie/vrienden).  
 
Een peiling van TNS NIPO (NIPO, 2006) laat soortgelijke resultaten zien. In deze peiling werd 
aan respondenten geen dreigingsscenario voorgelegd, en geen evacuatieadvies gegeven. Dat is 
mogelijk een verklaring voor het feit dat het draagvlak voor preventieve evacuatie iets lager 
was dan de twee hiervoor beschreven bevolkingsonderzoeken, en relatief veel respondenten 
aangaven nog niet te weten wat men zou doen in een dergelijke situatie, met gaf aan meer 
informatie nodig te hebben hiervoor.  
 
 Preventieve 

evacuatie 
Weet nog 

niet 
Blijf binnen het 

bedreigde 
gebied 

Geen 
mening 

Rivierengebied  
met ervaringen evacuatie 1995 

68% 28% 3% 1% 

Rivierengebied  
zonder ervaringen evacuatie 1995 

63% 34% 1% 2% 

Kustgebied dat in 1953 
overstroomd was 

56% 38% 2% 4% 

Andere delen van het kustgebied 47% 49% 2% 2% 

Tabel 4: Percentage mensen die zeggen dat ze preventief zullen evacueren wanneer hen dat geadviseerd 
wordt door de overheid (NIPO, 2006) 
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Evacuaties in de VS laten zien dat het percentage mensen dat preventief evacueert ook sterk 
kan variëren over verschillende gebeurtenissen in hetzelfde gebied (Kolen, 2013). Veel is 
afhankelijk van de specifieke omstandigheden, van de informatievoorziening en van de 
beeldvorming in die situatie en natuurlijk de beoogde strategie die in deze gevallen het 
preventief verlaten van het gebied was.  
 
 Preventieve evacuatie Bleven binnen het bedreigde 

gebied 

Survey 2004 in New Orleans (Van 
Heerden en Streva, 2004) 

69% 31% 

Hurricane Katrina 2005 (Wolshon, 
2006) 

80% 20% 

Hurricane Gustav 2008 (Cole, 
2008) 

95% 5% 

Tabel 5: Percentage van de mensen in New Orleans (%) tijdens verschillende orkanen 

Deze onderzoeken en internationale ervaringen laten dus het volgende zien: 
 Er is draagvlak voor zowel preventieve als verticale evacuatie. Mensen zijn bereid om 

zowel een preventief als verticaal evacuatie-advies op te volgen. Echter, niet iedereen 
zal het gegeven advies opvolgen (en verticaal evacueren is ook niet 100% veilig). 
Wanneer het advies is om verticaal te evacueren, zijn er toch mensen die zeggen 
preventief te evacueren. Dit percentage varieerde van 5% tot 20% afhankelijk van de 
dijkring. Maar ook bij een preventieve evacuatie zullen er mensen zijn die bij voorkeur 
thuisblijven. 

 De meeste mensen geven er de voorkeur aan om in geval van een verticale evacuatie 
thuis te blijven (30%-50%) of naar vrienden of familie in de buurt te gaan (5%-15%). 
Een derde groep kan bestempeld worden als potentiele twijfelaars omdat zij nadere 
berichtgeving afwachten (20%-30%). Slechts een klein percentage geeft aan naar een 
hoog gebouw in de omgeving te gaan (minder dan 5%). Echter, wanneer de overheid 
speciaal daarvoor een ‘veilige’ shelter inricht, zien velen (70%) dat als een 
aantrekkelijke optie. Deze shelter is gerelateerd aan de in dit onderzoek 
geïntroduceerde ‘evacuatiehub’ die gebruikt kan worden als springplank binnen het 
overstroomd gebied voor hulpverleners om het gebied in te gaan, en voor mensen om 
zichzelf te redden. 

 Het is mogelijk om de aantrekkelijkheid van shelters ten opzichte van de eigen woning 
te beïnvloeden. Door middel van de informatievoorziening en de beeldvorming kan zo 
dus het gedrag worden gestuurd. 

 

4.3.2 Sociale en psychologische factoren die gedrag bepalen 

Verkeerde aannames omtrent evacuatiegedrag kunnen leiden tot minder effectieve 
(voorbereidende) interventies van overheden en samenwerkende partners. Een nog altijd 
voortdurende algemene mythe is, bijvoorbeeld, dat mensen in paniek raken bij een evacuatie. 
Vanuit dit idee is er een neiging om burgers vooral niet te veel (mogelijk verontrustende) 
informatie te geven (Mileti en Peek, 2000). Uit rampenstudies blijkt echter dat in geval van een 
(grootschalige) ramp de meeste mensen zichzelf redden, of worden gered door hun 
medeburgers (Quarantelli, 1989; Dynes, 1994). Over het algemeen handelen mensen in dit 
soort situaties rationeel (Quarantelli, 1999; Perry, 2003; Helsloot en Ruitenberg, 2004). Mensen 
beschermen zichzelf wanneer zij zich bedreigd voelen, en in geval van een overstroming zullen 
zij evacueren naar een voor hen geschikte locatie; een plek waar men denkt veilig te zijn. 
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Afhankelijk van de urgentie van de dreiging zal men op zoek gaan naar informatie, indien 
mogelijk via meerdere kanalen (indien nog beschikbaar, internet, mobiele telefoonnetwerken en 
daarmee sociale media kunnen uitvallen of overbelast raken) zoals tv, radio, internet en sociale 
media. De informatie (en meningen) die via deze kanalen worden verspreid is afkomstig van 
vele partijen zoals de verschillende autoriteiten, (semi) experts, journalisten, en medeburgers 
(waaronder familie, vrienden, en buren). De overheid is dus niet de enige bron van informatie 
waarop mensen hun keuzes baseren. Het zoeken van informatie via meerdere kanalen en van 
meerdere actoren is een belangrijk proces omdat mensen daarmee op zoek gaan naar de 
bevestiging van het dreigingsbeeld, het gevaar voor hen persoonlijk, en hun 
handelingsperspectief. Ook voor het zenden van informatie door de overheid betekent dit dat zij 
haar pijlen niet moet richten op een enkel middel zoals een website (bv., crisis.nl) of sturen van 
NL-Alert berichten. Als bevestiging dreiging, gevaar en handelingsperspectief onvoldoende 
plaatsvindt, bijvoorbeeld doordat bronnen elkaar tegenspreken, zijn mensen minder goed in 
staat keuzes te maken (Mileti en Sorensen, 1990; Lindell en Perry, 2004). Oftewel, een gebrek 
aan informatie en het ontbreken van een betrouwbaar handelingsperspectief kunnen er tijdens 
een acute dreiging voor zorgen dat mensen - uit onwetendheid - verkeerde beslissingen nemen 
of geen beslissingen nemen en de gebeurtenissen over zich heen laten komen. 
 
Efficacy beliefs: vertrouwen in jezelf en in het handelingsperspectief  
Uit onderzoek blijkt keer op keer dat efficacy beliefs een grote invloed hebben op de 
gedragsintenties van mensen (Kellens, Terpstra et al., 2012). Onderzoek in Nederland heeft 
laten zien dat de gedragsintenties van mensen voor ongeveer 40% werden verklaard door het 
vertrouwen dat mensen hebben in de effectiviteit van het handelingsperspectief (Terpstra en 
Lindell, 2012). Hieruit blijkt dat dat hoe groter het vertrouwen in het handelingsperspectief, hoe 
sterker mensen geneigd zijn hiernaar te handelen.  
 
Van de respondenten uit Zeeland en Dordrecht die aangaven in geval van een verticaal 
evacuatie advies thuis te blijven, verwachtte 50% dat zij thuis ook daadwerkelijk veilig zijn. 
Ongeveer 25% twijfelde of het thuis veilig is, en nog eens 25% gaf aan thuis te blijven terwijl 
men dacht dat het thuis niet veilig zou zijn. In Dordrecht was er iets meer vertrouwen in de 
veiligheid van de eigen woning; 75% van de thuisblijvers achtte de eigen woning veilig, 10% 
twijfelde en 15% dacht dat men thuis niet veilig zou zijn, maar gaf hieraan toch de voorkeur. In 
Dordrecht blijkt dat vrijwel iedere woning een (veilige) droge plek heeft. Wanneer meer mensen 
zich hiervan bewust worden, kan het draagvlak voor verticale evacuatie in de eigen woning 
verder toenemen. In Mastenbroek treden juist zeer grote waterdiepten op, waardoor de kans op 
overlijden (de mortaliteit) relatief groot is. Daar staat tegenover dat de waarschuwingstijd in het 
door ons gekozen dreigingsscenario vanuit de rivier relatief lang is en dat de dreiging zich niet 
overal gelijktijdig voordoet (de afvoergolf doet er twee dagen over van Lobith naar Zwolle), 
waardoor naar verwachting veel mensen preventief kunnen evacueren. Wanneer dit in de 
communicatie wordt toegelicht, kan er juist groter draagvlak ontstaan voor preventieve 
evacuatie (Bijlage B: Casuïstiek). Voor Mastenbroek geldt hierbij ook dat het kan overstromen 
in een stormsituatie waarbij de voorspeltijd aanzienlijk korter is en waarbij de mogelijkheden 
om het gebied te verlaten dus ook afnemen. Hierdoor is verticaal evacueren ondanks de 
aanzienlijke waterdieptes toch aantrekkelijker. Bij de lokale uitwerking is dus aandacht nodig 
voor de diversiteit in overstromingsscenario´s en kan het werken met een gemiddeld of 
maatgevend scenario een valkuil zijn. Immers als op basis van de onzekerheid de voorspeltijd 
op eens veel meer of minder is, of de waterdiepte lager of hoger kan er een totaal ander 
handelingsperspectief mogelijk zijn (en ook onmogelijk).  
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Naast het vertrouwen in het handelingsperspectief, dienen mensen ook voldoende vertrouwen 
te hebben in zichzelf. In één van de publieksonderzoeken in 2008 (Terpstra en Gutteling, 2008) 
gaf ongeveer 75% van de respondenten aan dat men er vertrouwen in heeft niet in paniek te 
raken, verstandige beslissingen te nemen en op tijd een veilige plek te kunnen vinden. 
Ongeveer 60% gaf aan er vertrouwen in te hebben om voldoende levensmiddelen te vinden, 
zodat men het een paar dagen zonder hulp van buiten zou kunnen overleven. Ongeveer 25% 
twijfelde aan de beschikbaarheid van levensmiddelen, en 15% had hierin geen vertrouwen. Tot 
slot gaf ongeveer 70% aan fysiek in staat te zijn om een aantal dagen zonder hulp van buiten 
verticaal te schuilen. Ongeveer 20% twijfelde aan de eigen fysieke gesteldheid en ongeveer 
10% dacht hiertoe fysiek niet in staat te zijn. Hoewel dus een groot deel van de mensen 
vertrouwen heeft in het eigen kunnen, acht 10% tot 30% zich ‘verminderd’ zelfredzaam in geval 
van een verticale evacuatie. Het kan nuttig zijn verder uit te zoeken wat precies de beperkingen 
van deze mensen zijn, en wat er aan gedaan kan worden deze groep mensen zelfredzamer te 
maken. Naar verwachting van de experts kan dit vooral worden beïnvloed door gerichte 
informatievoorziening en door versterking van de algemene zelfredzaamheid waardoor het 
vertrouwen in zichzelf stijgt.  
 
Risicobewustzijn en risicoperceptie  
Risicobewustzijn en risicoperceptie hebben betrekking op de vraag of mensen op de hoogte zijn 
van het bestaan van een zeker risico, hoe vaak men daaraan denkt en hoe men het risico 
beoordeelt. Onderzoek in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw heeft laten zien dat 
risicopercepties samenhangen met tal van factoren, zoals gevoelens van onbehagen (angst, 
onzekerheid) die opgewekt worden, de verwachte gevolgen van een gebeurtenis, de mate 
waarin men bekend is met het risico (eerdere ervaringen) en het vertrouwen in overheden die 
verantwoordelijk zijn voor het risicobeleid (Slovic, 2000). 
 
Uit de internationale literatuur blijkt dat het risicobewustzijn en de risicoperceptie in beperkte 
mate verklaren of mensen van plan zijn zich voor te bereiden (ongeveer 10% tot 30% van de 
gedragsintentie wordt hiermee verklaard). Toch is het bestaan van enig risicobewustzijn een 
belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat mensen zich in de koude fase verdiepen in de 
betekenis van het risico, om in de warme fase een dreiging serieus nemen en een keuze kunnen 
maken tussen preventieve of verticale evacuatie. Een hoger risicobewustzijn motiveert mensen 
om informatie te zoeken over de dreiging en het handelingsperspectief. Wanneer dit gepaard 
gaat met negatieve emoties zoals (lichte) gevoelens van onbehagen, zal de neiging groter zijn 
om informatie beter te doorgronden (systematische informatieverwerking). Men denkt dus beter 
na. Wanneer het risicobewustzijn laag is, en gevoelens van onbehagen ontbreken, wordt 
informatie vaak heuristisch verwerkt. Men is dan gevoeliger voor meningen van anderen en 
eerder geneigd zich te conformeren aan het gedrag van anderen (Eagly en Chaiken, 1993; 
Griffin, Dunwoody et al., 1999). In de warme fase bestaat hierdoor de kans dat mensen ‘het 
verkeerde gedrag’ van elkaar kopiëren. 
 
De risicoperceptie ten aanzien van overstromingen is over het algemeen laag onder de 
Nederlandse bevolking. Mensen achten overstromingen niet erg waarschijnlijk, en maken zich 
hierover dan ook nauwelijks zorgen (Terpstra, 2010). Dit komt enerzijds doordat Nederlanders 
weinig directe ervaringen met overstromingen hebben. Anderzijds heeft de overheid mensen in 
de afgelopen decennia vaak in deze gedachte bevestigd, door in de communicatie de nadruk te 
leggen op stevige waterkeringen (Heems en Kothuis, 2012). Wanneer mensen denken aan 
overstromingsrisico’s, denkt men eerder aan de kleine kans daarop dan aan de mogelijk grote 
gevolgen daarvan (Terpstra, 2011). Toch zijn mensen zich vaak wel in enige mate bewust van 
het risico. Dit geldt met name voor mensen die eerder blootgesteld zijn geweest aan een acute 
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overstromingsdreiging, en voor mensen die een overstroming hebben meegemaakt (Zaalberg, 
Midden et al., 2009). Ook uit de eerder genoemde onderzoeken in onder meer Dordrecht en 
Zeeland blijkt dat ongeveer 60% van mensen wel eens heeft nagedacht over wat men kan doen 
bij een dreigende overstroming. Echter, het aantal mensen dat actief op zoek gaat naar 
informatie op bijvoorbeeld het internet is veel kleiner (ongeveer 25%), en slechts een zeer 
beperkt aantal mensen heeft hierover wel eens vragen gesteld aan overheden zoals de 
gemeente of het waterschap (ongeveer 5%) (Terpstra en Gutteling, 2008). Om te zorgen dat 
het risicobewustzijn wordt geprikkeld, is concrete risicocommunicatie gekoppeld aan een 
concreet handelingsperspectief een essentiële voorwaarde. Een veelgehoord argument tegen 
het gebruik van risicocommunicatie is dat mensen hierdoor ‘onnodig ongerust’ worden gemaakt. 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit in praktijk niet het geval is (Terpstra, Lindell et al., 2009; 
Gutteling, Baan et al., 2010). Ook uit een recent (ongepubliceerd) publieksonderzoek naar 
aanleiding van de lancering van de website overstroomik.nl, blijken geen angstgevoelens te zijn 
ontstaan. Of negatieve emoties ontstaan, hangt onder meer af van de framing van het risico in 
de communicatie, de wijze waarop het risico wordt gepresenteerd en de frequentie waarmee 
gecommuniceerd wordt (Zaalberg en Midden, 2012; Terpstra, Zaalberg et al., 2014). 
 
Een valkuil bij risicocommunicatie is dat deze zeer algemeen is waardoor het vrijwel een open 
deur is. Om verticaal evacueren onder de aandacht te brengen zal er dus specifieke aandacht 
noodzakelijk zijn gekoppeld aan de lokale omstandigheden. 
 
Sociale netwerken en sociale normen 
Naast de hiervoor beschreven psychologische processen omtrent efficacy beliefs en 
risicobewustzijn, spelen ook sociale processen een belangrijke rol. Mensen maken deel uit van 
sociale netwerken, zoals de familie, de vriendenkring of de buurt waarin men woont. Mensen 
delen informatie en beïnvloeden elkaar. Over het algemeen hebben mensen de neiging om bij 
hun familie en vrienden te blijven (Drury en Cocking, 2007). Sociale netwerken hebben ook 
invloed op de ‘situation awareness’ tijdens een ramp vanwege de informatie die verspreid 
wordt, d.w.z. interpretatie van de ernst van de dreigende overstroming (Perry, 1979; 
Quarantelli, 1985; Riad, Norris et al., 1999).  
 
Sociale netwerken en sociale normen kunnen een groot effect hebben op het gedrag van 
mensen. Uit recente onderzoeken blijkt dat tijdens rampen nieuwe virtuele (sociale) netwerken 
ontstaan, waar mensen elkaar via internet opzoeken (Hughes en Palen, 2009; Starbird, Palen et 
al., 2010; Vieweg, Hughes et al., 2010; Terpstra, 2012). Maar mensen steunen elkaar ook door 
elkaar fysiek op te zoeken. De steun die mensen elkaar bieden via deze netwerken is van groot 
belang. Mensen voelen zich verbonden door het lot dat hen heeft getroffen. Sociale cohesie en 
solidariteit kunnen een bijdrage leveren aan de redding van mensen en het herstel op langere 
termijn. Dit komt doordat solidariteit en steun positieve elementen zijn in tijden van 
tegenspoed, waaruit mensen steun putten en veerkrachtiger worden (door sociale steun 
ontstaan positieve gevoelens die bijdragen aan het kanaliseren van negatieve gevoelens) 
(Fredrickson, 2001; Terpstra, 2011).  
 
Sterk ontwikkelde sociale netwerken en normen kunnen een groot effect hebben op het gedrag 
van mensen, omdat ze als een bypass kunnen fungeren waarmee risicopercepties en 
effectiviteitspercepties worden omzeild. Dat wil zeggen, wanneer mensen niet goed weten wat 
er aan de hand is, zijn ze geneigd zich te conformeren aan de mening of het gedrag van de 
grotere groep waarvan zij deel uitmaken. Men volgt elkaar. Boegbeelden en leiders van sociale 
groepen kunnen veel invloed uitoefenen. In geval van een dreigende overstroming is het 
daarom van groot belang dat bestaande leiders (bv., de burgemeester) en leiders die opstaan 
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(bv., mensen die een belangrijke rol in de buurt vervullen) het advies van de overheid steunen. 
Zij helpen anderen de dreiging serieus te nemen (risicobewustzijn) en te vertrouwen op het 
(door de overheid) gecommuniceerde handelingsperspectief (efficacy beliefs). 
 
Uit onderzoek blijkt dat overstromingsrisico’s momenteel geen onderwerp van gesprek zijn 
binnen de sociale netwerken waarin mensen zich begeven. Uit de verschillende 
publieksonderzoeken blijkt dat ongeveer 90% van de mensen hierover slechts zelden of nooit 
met anderen spreekt. 
 
Demografie en overige factoren 
Uit de literatuur blijkt dat ook demografie van invloed kan zijn op het risicobewustzijn en de 
zelfredzaamheid. Vrouwen maken zich over het algemeen meer zorgen over risico’s dan 
mannen; dat geldt ook voor overstromingsrisico’s in Nederland. Voor andere demografische 
factoren, zoals leeftijd, opleiding, inkomen en gezinssamenstelling blijken er geen sterke 
verbanden te bestaan (Lindell en Prater, 2002; Terpstra en Lindell, 2012). Een problematisch 
punt bij publieksonderzoeken is dat Nederlanders met een andere etniciteit in steekproeven 
vaak ondervertegenwoordigd zijn, waardoor er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de 
mogelijke effecten van verschillen in (risico)cultuur en van taalbarrières. 
 

4.3.3 Beinvloeden van gedrag in de dreigingsfase 

Er is al zeer veel onderzoek gedaan naar de effecten van waarschuwingssystemen op het 
evacuatiegedrag van mensen bij verschillende omgevingsrisico’s (Laughery, Wogalter et al., 
1995). Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het beïnvloeden van het gedrag door middel van 
informatie de effectiviteit van weggebruik bij evacuatie kan vergroten (Huibrechtse 2013). In dit 
hoofdstuk richten we ons vooral op de waarschuwingsfase waarin op voorhand door de overheid 
een keuze wordt gemaakt in een strategie, en waarbij er nog enige tijd is om die strategie uit te 
voeren voordat de waterkeringen doorbreken.  
 
In de wetenschappelijke literatuur zijn er verschillende gedragstheorieën voorhanden die inzicht 
geven in het waarschuwingsproces en de factoren die effectiviteit van waarschuwingen bepalen 
(Mileti en Sorensen, 1990; Endsly, 1995; Lindell en Perry, 2004). In het waarschuwingsproces 
kunnen de volgende fasen worden onderscheiden (Mileti en Sorensen, 1990): 

1. Waarschuwing ontvangen (horen, zien); 
2. Waarschuwing begrijpen; 
3. Waarschuwing geloven; 
4. Waarschuwing personaliseren; 
5. Besluiten en reageren; 
6. Bevestigen. 

 
In situaties waarin men direct geconfronteerd wordt met water dat de woning binnen loopt zal 
de primaire reactie zijn om omhoog te gaan of in de directe nabijheid een vluchtplek te zoeken. 
Na een waarschuwing zoeken mensen elkaar op voor bevestiging van de dreiging. Men belt 
elkaar (Drabeck en Boggs, 1986 ) en observeert elkaar (Carter, Clark et al., 1979; Cutter en 
Barnes, 1982) om zo uit te vinden hoe serieus men de dreiging moet nemen. Naarmate mensen 
een grotere waarde hechten aan de waarschuwing en wanneer deze in voldoende mate voorziet 
in de informatiebehoefte, neemt eveneens de behoefte af om aanvullende informatie te zoeken 
of de waarschuwing te verifiëren. Dit is met name van belang wanneer de waarschuwingstijd 
beperkt is (enkele uren tot een dag).  
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Bij gebrek aan specifieke informatie worden mensen minder goed in staat gesteld de betekenis 
van de dreiging voor zichzelf te duiden (personaliseren van de dreiging). Wanneer de 
autoriteiten nog niet precies de locatie en de omvang van de dreiging kennen, is het van belang 
dat deze onzekerheden in de informatie worden gecommuniceerd en toegelicht. Door 
tegenstrijdigheden in opeenvolgende berichten (inconsistentie) kunnen autoriteiten hun 
geloofwaardigheid verliezen. Onzekerheden in het dreigingsscenario kunnen eveneens zorgen 
voor onduidelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij dergelijke onzekerheid op zoek gaan 
naar aanvullende informatie of helemaal niets doen (Mileti en Peek, 2000). 
 
Wat logische keuzes zijn hangt hierbij af van de omstandigheden waarmee mensen worden 
geconfronteerd en het handelingsperspectief dat zij zien. Mensen blijken hierbij rationeel te 
handelen (Quarantelli, 1999; Perry, 2003; Helsloot en Ruitenberg, 2004) en een eigen afweging 
te maken. Vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld de overheid die het geheel overziet 
waarbij veel mensen reageren, kan het gedrag een chaos lijken omdat mensen door elkaar heen 
bewegen. Dit terwijl mensen zelf wel een overwogen keuze hebben gemaakt op basis van hun 
eigen prioriteiten en percepties (Fischer, 2002). In de waarschuwingsfase (de fase vóór een 
dijkdoorbraak) is er de mogelijkheid om te zorgen dat mensen zich verplaatsen naar een andere 
locatie, of andere maatregelen nemen. Hierbij is de capaciteit van de infrastructuur en de 
beschikbare middelen een beperkende factor.  
 
Crisiscommunicatie heeft alleen invloed op het gedrag wanneer mensen waarschuwings-
boodschappen hebben ontvangen en daaraan aandacht hebben besteed, en deze hebben 
begrepen. Tijdens een acute dreiging is er een grote behoefte aan specifieke informatie die is 
toegesneden op de persoonlijke situatie. Pas als mensen het idee hebben dat de situatie ernstig 
is en dat hun veiligheid nu of in de nabije toekomst wordt bedreigd, ze het idee hebben dat ze 
zelf maatregelen kunnen nemen, zullen zij tot actie overgaan. Daarbij is ook van groot belang 
om duidelijk aan te geven welke actie van de burger wordt verwacht.  
 
Of de signalen worden geïnterpreteerd als een serieuze dreiging hangt af van factoren zoals 
iemands kennis en risicoperceptie. Verschillende mensen kunnen hetzelfde signaal op een 
geheel andere manier interpreteren, afhankelijk van, bijvoorbeeld, of zij de bron vertrouwen, 
hoe zij het risico inschatten en hun subjectieve waardering daarvan, hoe zij het verloop van de 
overstroming inschatten en of zij zichzelf in staat achten om de dreiging het hoofd te bieden 
(Dash en Gladwin, 2007). Crisiscommunicatie dient mensen te helpen de dreiging te beoordelen 
als urgent vanwege haar hoge waarschijnlijkheid en grote gevolgen (personaliseren), en dient 
aan mensen een handelingsperspectief te bieden zodat mensen een afweging kunnen maken. 
De neiging van mensen om waarschuwingen serieus te nemen neemt toe naarmate de 
waarschuwing afkomstig is van een voor mensen bekende en geloofwaardige autoriteit die een 
zekere status heeft. De literatuur beveelt aan om in geval van een acute dreiging krachtige taal 
te gebruiken, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gehoor geven aan een oproep om te 
evacueren.  
 
Om verticaal evacueren mogelijk te maken ligt hier dus een aangrijpingspunt voor het stellen 
van randvoorwaarden voor het informeren van mensen. Opgemerkt wordt dat er ook 
onverwachte situaties denkbaar zijn en voor die situaties werkt deze oplossing dus niet. 
Hiervoor is het van belang dat mensen vooraf bekend zijn met verticale evacuatie. 
Het is dus een taak van de zender van de boodschap, de overheid dus, dat de berichten 
relevante handelingsperspectieven bevatten. Gezien de diversiteit in de impact van een 
overstroming, de mensen en de infrastructuur en gebouwen in een gebied is hierbij dus 
maatwerk nodig.  
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Echter om deze berichten te kunnen versturen zal de overheid ook een keuze moeten maken in 
preventief of verticaal evacueren en is het dus noodzakelijk dat enerzijds deze keuze tijdig 
gemaakt kan worden (voordat mensen zelf besluiten) en dat deze beslissing gebaseerd is op 
een realistisch handelingsperspectief. Dat betekent dus dat de overheid, rekening houdend met 
de onzekerheden, de effectiviteit van verschillende evacuatie strategieën moet kunnen schatten 
in termen van slachtoffers en leefbaarheid. De besluitvorming vereist een weging met de 
negatieve effecten van evacuatie en de kans dat de overstroming daadwerkelijk optreedt. 
 

4.3.4 Beinvloeden van gedrag tijdens de overstroming 

Wanneer een overstroming eenmaal heeft plaatsgevonden, is het waarschijnlijk dat 
nutsvoorzieningen en ICT (en hiermee ook afvalwaterketen en andere sectoren) op grote schaal 
niet meer functioneren door falen of omdat deze zijn afgeschakeld. In dat geval kunnen mensen 
binnen het getroffen gebied niet of nauwelijks meer via reguliere communicatiekanalen worden 
bereikt. In de dreigingsfase kan het daarom van groot belang zijn om mensen te instrueren 
over de wijze waarop zij kenbaar kunnen maken dat zij thuis zijn gebleven om te schuilen (bv., 
door een witte deken uit het raam te hangen), wat verticaal evacueren betekent (op de site 
www.overstroomik.nl wordt het frame van kamperen op zolder gebruikt) en wellicht wat 
verstandige reddingsacties zijn. In de koude fase is het van belang om een voldoende basis te 
leggen voor deze boodschap en ook te anticiperen op gebeurtenissen met nagenoeg geen 
voorspeltijd. 
 
Wanneer internetverbindingen nog werken zal er naar verwachting veel gebruik worden 
gemaakt van sociale media, ook buiten het getroffen gebied zal dat het geval zijn. Mensen 
buiten het getroffen gebied zullen hiervan gebruik maken om steun te betuigen, maar ook om 
hulp te organiseren. Het is voor de overheid van belang te monitoren welke vragen en 
behoeften er leven, en met spontane hulpinitiatieven samen te werken. Een mogelijk knelpunt 
hierbij is de veelheid aan berichten. Er zijn monitoringtools beschikbaar waarmee berichten 
inhoudelijk en geografisch geordend kunnen worden (Terpstra, 2012). Deze moeten vervolgens 
vertaald kunnen worden naar operationele respons om effectief te kunnen zijn. 
 
Wanneer binnen het getroffen gebied de mediakanalen (deels) nog wel werken kan direct 
gecommuniceerd worden met mensen binnen het getroffen gebied. Afhankelijk van wat er nog 
werkt kan hiervan gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld, door op verschillende 
radiofrequenties berichten uit te zenden, door NL-Alert in te zetten en/of door via sociale media 
te communiceren of door zendamateurs. Met behulp van NL-Alert kunnen berichten naar een 
afgebakend geografisch gebied worden gestuurd. Sociale media hebben als voordeel dat 
mensen ook kunnen reageren. Een andere mogelijkheid voor twee-weg communicatie is door 
een nummer te verspreiden (bv., via NL-Alert) waar mensen sms-berichten naar kunnen sturen, 
om zo kenbaar te maken waar zij zich bevinden en welke behoeften er zijn. Het Rode Kruis 
(2014) heeft zo een site (www.ikbenveilig.nl) waarbij mensen zich kunnen registreren na een 
crisis om sneller gevonden te worden. Een dergelijk instrument kan ook preventief worden 
ingezet zodat in de dreigingsfase alvast informatie wordt vergaard voor de reddingsoperatie. 
 

4.4 Mogelijke maatregelen en randvoorwaarden 

4.4.1 Beheer- en noodmaatregelen in de fysieke infrastructuur 

Beheer- en noodmaatregelen zijn er op gericht om daar waar het normale netwerk niet zou 
functioneren de leveringszekerheid (lokaal) te vergroten. Dit kunnen maatregelen zijn die van 
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invloed zijn op het netwerk maar er kunnen ook nieuwe lokale netwerken (los van het 
bestaande netwerk, denk hierbij aan extra telefoonpalen of stroomvoorziening op festivals) 
worden ingesteld. In het algemeen geldt op de schaal van een grote overstroming dat het 
verwachte effect van deze maatregelen in het overstroomd gebied als daarbuiten beperkt is. De 
belangrijkste maatregelen voor de leveringszekerheid zijn al gecreëerd met de eisen bij aanleg 
van al de systemen (waarbij geldt dat deze niet zijn gedimensioneerd op overstromingen of 
verticale evacuatie).  
 
Ook de effectiviteit van noodmaatregelen is op grote schaal beperkt door de grote omvang van 
een overstroming en de beschikbare noodmiddelen en mensen. Indien beschikbaar kunnen deze 
middelen mogelijk (tijdelijk) op de betreffende plek worden ingezet. De beheer- en 
noodmaatregelen lijken vooral effect te hebben op de leefbaarheid en mogelijk minder op het 
verwachte aantal slachtoffers uitgezonderd voor instellingen waar verminderd zelfredzamen 
zitten, al bestaat er weinig kennis op dit vlak. Ook de aanwezigheid van personeel is cruciaal 
gebleken in New Orleans. Er is geen empirisch bewijs dat de effectiviteit op slachtoffers en 
leefbaarheid beschrijft. Indien investeringen in extra noodmaatregelen voor verticale evacuatie 
worden overwogen bevelen we aan om hier eerst meer inzicht in te ontwikkelen en om de 
cruciale factoren te benoemen om dit effect (minder slachtoffers en een grotere leefbaarheid) te 
realiseren.  
 
Op basis van de expertsessies is dan ook vooral geconcludeerd om geen (hoge) verwachtingen 
te hebben van het functioneren van deze netwerken. Het is ook niet reëel te veronderstellen dat 
op korte termijn hier verandering in komt gezien de grote noodzakelijk investeringen om dit te 
realiseren aan de objecten en de netwerken waarin deze functioneren. Ook uit kosten-baten 
analyses volgt dat door investeringen in waterkeringen het risico meer daalt bij een gelijke 
investering, immers dan treedt er ook geen schade op aan huizen, landerijen en de economie 
(Vrijling 2009). Momenteel zijn er wel programma’s als klimaatadaptatie die streven naar een 
robuustere inrichting op de lange termijn.  
 
Het is beter om er vanuit te gaan dat deze voorzieningen uitvallen na een overstroming. Door 
middel van beheer- en noodmaatregelen kan de schaal van uitval (buiten het overstroomd 
gebied) en het moment van uitval (voor of na de doorbraak, en bij welke vraag aan het 
netwerk) worden beïnvloedt. Het is hierbij wenselijk om vooraf deze afspraken te verankeren 
(inclusief schadevergoeding om netwerken wat langer in stand te houden) om de 
beschikbaarheid in de dreigingsfase meer te garanderen. Ook zal men maatregelen moeten 
nemen om de veiligheid van personeel te realiseren. In de VS werken ze hiervoor met 
zogenaamde safe houses waarin werknemers kunnen schuilen (Ball 2006). In de volgende 
hoofdstukken wordt in meer detail op de onderliggende facetten ingegaan.  
 

4.4.2 Coördinatie, logistiek en haalbaarheid 

Uit de literatuur is bekend dat professionals bij een ramp in beginsel de activiteiten ontplooien 
die ze gewend zijn te doen. De politie houdt zich bezig met openbare orde, de GHOR zal zich 
richten op zorg etc. Bij een dreigende overstroming is het de vraag welke maatregelen het 
meest effectief zijn. Door middel van coördinatie krijgen mensen opdrachten of worden ze op 
een andere (onbekende) plaats ingezet. Hiermee neemt de faalkans in de uitvoering van de 
maatregel toe.  
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Tijdens de dreiging is de uitvoering van maatregelen (bijvoorbeeld distributie van voedsel) ook 
afhankelijk van de logistieke mogelijkheden. Men zal zich moeten vervoeren en door het andere 
evacuatieverkeer heen moeten verplaatsen waardoor deze stroom ook stagneert.  
De beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen, zelfs als er extra juridisch gevorderd worden 
door de overheid, is onzeker. Dit komt omdat deze middelen mogelijk al elders gebruikt worden. 
De hoeveelheid personeel (zelfs onder hulpverleners) is onzeker omdat families ook bedreigd 
kunnen zijn en er simpelweg in veel gevallen geen tijd is om deze eerst te evacueren en daarna 
pas anderen.  
 
Daarnaast geldt dat de vraag naar deze netwerken door de overstroming zal veranderen. Ook 
de continuïteit van deze voorzieningen vergt mogelijk een voortdurend logistiek proces, 
bijvoorbeeld ten behoeve van de brandstofvoorziening. Het kunnen uitvoeren van deze logistiek 
legt weer een beslag op de schaarse capaciteiten en de vraag is waar deze het meest efficiënt 
kunnen worden ingezet (bij het redden uit het overstroomd gebied of de bevoorrading in het 
overstroomd gebied bijvoorbeeld). Tijdens een overstroming is de logistiek binnen het gebied 
zeer complex en reguliere voertuigen zijn nauwelijks inzetbaar vanwege het water. 
 
Het lijkt dus nauwelijks mogelijk om voor de logistiek binnen het overstroomd gebied 
randvoorwaarden te stellen voor verticaal evacueren tenzij er grote investeringen gepleegd 
worden. De experts, en kosten-batenanalyses, geven aan dat deze investeringen voor verticale 
evacuatie alleen niet reëel zijn. Dit komt vooral omdat deze maatregelen alleen bij een 
(laagfrequente) overstroming worden ingezet. Het is verstandiger om te vertrouwen op 
flexibiliteit en oplossingsvermogen van de dan betrokken mensen, die is opgedaan in dagelijkse 
praktijk en in generieke opleidingen, gecombineerd met de beschikbare middelen en 
infrastructuur (gedimensioneerd op reguliere toepassingen). 
 

4.4.3 Preventief afschakelen van netwerken of de functie in stand 
houden voor evacueren 

In de meeste gevallen zijn er weer- en waterverwachtingen op basis waarvan men kan acteren. 
Beheerders van fysieke netwerken, zoals telecommunicatie, elektriciteit, gas en water, zullen 
voorafgaand aan de overstroming het netwerk of delen hiervan afschakelen. Naarmate er meer 
tijd beschikbaar is wordt het afschakelen meer gecontroleerd uitgevoerd waardoor er minder 
neveneffecten zijn (minder schade aan het netwerk, minder milieu effecten en minder uitval 
buiten het bedreigd gebied). Als niet kan worden afgeschakeld zal de overstroming het netwerk 
beschadigen zal de voorziening alsnog uitvallen (Wester, 2013). De gevolgen voor het netwerk 
(schade en keteneffecten) zijn dan groter.  
 
De schaal waarop maatregelen nodig zijn om netwerken af te schakelen en schade aan deze 
netwerken te reduceren is van belang. Naarmate de schaal groter is, wat bij een overstroming 
het geval zijn, is er ook meer tijd nodig. De beheerder van de netwerken zal hier dus eerder 
mee beginnen om de schade aan het eigen netwerk te verkleinen. De consequentie is dat de 
voorziening al tijdens de dreigingsfase al niet meer beschikbaar is. 
 
Naarmate eerder wordt afgeschakeld zijn er echter ook meer beperkingen voor preventieve 
evacuatie en voorbereiding op verticale evacuatie. Immers als we een dag vóór de doorbraak 
geen elektra meer hebben zal dat veel invloed hebben op de effectiviteit van evacuatie. Er is 
hier dus een spanning, daar waar vanuit overheidsoptiek de netwerken zo lang mogelijk in de 
lucht moeten worden gehouden staan deze op gespannen voet met de economische motieven 
van de eigenaren. Naast afschalen kunnen door middel van distributie weer voorzieningen 
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worden aangeboden, de inzichten in de effectiviteit hiervan zijn echter nog beperkt (ITS NL 
2013). In het algemeen geldt wel, zoals vastgesteld tijdens de expertbijeenkomst, dat deze tot 
aan de rand van het overstromingsgebied gerealiseerd kunnen worden maar dat er binnen het 
overstromingsgebied grote knelpunten zijn te verwachten. 
 
Het langer in bedrijf houden van ICT-, elektra- en gasnetwerken tijdens een dreigingsfase vergt 
dus afspraken tussen de overheid en de beheerders (met mogelijke schadevergoeding of een 
beroep op het algemeen belang). Hierbij is er ook een spanningsveld. Indien deze netwerken 
functioneren tijdens de gehele dreigingsfase kunnen we beter evacueren en meer 
voorzorgsmaatregelen nemen. Echter als de overstroming optreedt, is de kans op uitval door de 
interactie met water weer groter met eventuele extra schade aan het netwerk en grotere 
keteneffecten tot gevolg. Hierbij merken we op dat we naar verwachting minstens 5 maal vaker 
evacueren dan dat er overstromingen optreden (Kolen 2013, Kind 2011). Door het langer in 
bedrijf houden van ICT-, elektra- en gasnetwerken kunnen we zeker in 4 van de 5 situaties ook 
het maatschappelijk leven sneller opstarten. In de volgende paragraven gaan we in op 
verschillende netwerken en hoe deze functioneren.  
 

4.4.4 Specificatie voor verschillende netwerken 

Telecommunicatie 

Noodmaatregelen voor telecommunicatie zijn het opstellen van noodmasten langs het bedreigde 
gebied. Hiermee wordt niet het gehele gebied afgedekt omdat er niet voldoende noodmasten 
zijn en/of omdat de radius beperkt is. Noodmasten geven slechts voor een beperkte 
tijdoplossing omdat bij afschakelen van de telecommunicatie ook de stroomvoorziening wordt 
afgeschakeld c.q. dat deze niet is gegarandeerd. Dergelijke voorzieningen worden echter op 
beperkte schaal gebruikt en zijn beperkt beschikbaar. Hiermee zijn ze alleen op specifieke 
locaties inzetbaar (mits dat kan worden georganiseerd) en dit zou een voorziening binnen een 
shelter kunnen zijn. Aandachtspunten zijn wel de mogelijkheden om deze vooraf op te stellen 
en de brandstofvoorziening. Tegelijkertijd kun je ook afvragen waarom je deze verbinding wil 
realiseren want voor de hulpverleners is het evident dat in deze shelter een hulpvraag is. Ook 
mobiele telefoons en tablets vallen na verloop van tijd uit; opladen is niet mogelijk tenzij men 
hier handmatige voorzieningen voor heeft. 

Elektriciteit 

Noodaggregaten zijn een voor de hand liggende maatregel, uitgaande dat er voldoende 
brandstof is en het aggregaat op een droge plek staat opgesteld (veelal worden deze in de 
kelder geplaatst). De beschikbaarheid is echter beperkt, en deze zal in de dreigingsfase moeten 
worden georganiseerd. Inzet hiervan voor essentiële taken (zoals medische apparatuur, 
communicatie) kan levensreddend zijn. De beschikbaarheid van voldoende brandstof is hierbij 
een punt van aandacht. In de huidige situatie is noodstroom slechts zeer beperkt deel 
beschikbaar en gedimensioneerd voor een kortere duur en veelal maar voor enkele delen van 
instellingen (orde 24 uur). Hierna is men afhankelijk van een logistiek proces rondom 
brandstoflevering in het overstroomd gebied. De vraag is of een dergelijk logistiek proces 
opgezet kan worden omdat de beschikbare middelen ook ingezet worden op het redden van 
mensen.  
 
De vraag is dan ook of het realistisch is dat de overheid hiervoor randvoorwaarden stelt gezien 
de kleine kans van voorkomen van een overstroming. Beheerders geven aan dat deze uit 
zichzelf hier geen maatregelen op zullen nemen vanwege de kosten die dit met zich meebrengt.  
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Gas 

Rondom de gasinfrastructuur lijken geen noodmaatregelen mogelijk die de beschikbaarheid 
garanderen. Mensen kunnen wel zelf maatregelen nemen om door gebruik te maken van 
bijvoorbeeld kampeerspullen om eten te bereiden (mits eten bereidt moet worden). Voor 
warmte kan men ook middels communicatie in de dreigingsfase (en koude fase) al aanwijzingen 
en tips geven. Zo kan de noodzaak tot ventilatie worden benadrukt om gevaarlijke situatie met 
kool monoxide te vermijden als campingbranders worden gebruikt. Naarmate meer mensen bij 
elkaar zitten zullen deze ook elkaar warm houden. 

Afvalwater en riool 

Uitval van een zuivering kan conform reguliere plannen worden opgevangen door middels van 
vrachtwagens of door ongezuiverd te lozen. De afvalwaterketen komt pas tot stilstand als deze 
volloopt met overstromingswater, als elektriciteit vervalt, of door leidingbreuken of verstopping. 
Omdat er buiten de beeldvorming geen negatieve effecten zijn op slachtoffers of leefbaarheid is 
het niet zinvol hier randvoorwaarden voor te stellen voor verticaal evacueren. 

Drinkwater 

Tijdens een dreiging of overstroming kunnen mensen vanuit ieder gebouw met een aansluiting 
op het drinkwaternet drinkwater tappen in emmers of bakken, mits er voldoende druk op het 
netwerk is. Bij voldoende waarschuwingstijd kunnen drinkwaterbedrijven maximale 
watervoorraden opbouwen (door de reinwaterkelders maximaal te vullen) zodat er maximaal 
druk staat op het waterleidingnetwerk. Dit is alleen mogelijk als bediening op afstand (en dus 
telecommunicatie) mogelijk is. Hiermee wordt de capaciteit van het netwerk (iets) vergroot 
waardoor meer mensen tegelijkertijd van de drinkwatervoorziening gebruik kunnen maken. Het 
kan echter niet uitgesloten worden dat bij teveel gelijktijdige vraag de druk in het netwerk 
wegvalt. In hogere gebouwen, waar water omhoog gepompt moet worden, zal de druk verder 
afnemen, zeker als de elektriciteit uitvalt.  
 
Bij uitval van drinkwater bestaat er ook de nooddrinkwatervoorziening van drie liter per persoon 
per dag. Deze voorziening wordt echter uitgedeeld als een bulkgoed wat betekent dat deze op 
centrale locaties afgehaald moeten worden. Hierbij gelden dezelfde beperkingen van de logistiek 
in de dreigingsfase als bij de overstroming. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat dit in 
overstroomd gebied ingezet kan worden. 
 
Het lijkt dan ook niet zinvol om hier aanvullende randvoorwaarden voor te stellen aan de 
inrichting of organisatie. Wel wordt aanbevolen om tijdens de dreigingsfase informatie te delen 
zodat drinkwaterbedrijven de leveringszekerheid kunnen vergroten en druk op het 
leidingnetwerk kunnen houden.  

Distributie voedsel  

Winkels en supermarkten zijn over het algemeen verspreid over buurten op basis van 
economische wetten. Deze winkels bevatten wel enige voorraad om een periode te overbruggen 
al neemt de keuzevrijheid natuurlijk drastisch af. Bij voldoende tijd in de dreigingsfase kan het 
bedreigde gebied worden bevoorraad of kunnen voorraden van winkels worden gevorderd en 
beschikbaar worden gesteld aan de bevolking. Gezien de normale logistiek van bevoorrading 
kan dat zeer snel verlopen (grofweg binnen een dag) mits de goederen aanwezig zijn. Knelpunt 
is dat verwacht mag worden dat winkels voortijdig sluiten omdat personeel zichzelf in veiligheid 
zal brengen of dat ze bedrijfsschade willen voorkomen door goederen weg te halen. Voor 
distributie van medicatie (mits aanwezig en geproduceerd) geldt hetzelfde.  
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Het benutten van de winkelvoorraden in het overstroomde gebied is een onderwerp met 
meerdere kanten. Enerzijds zullen de normale processen niet meer functioneren zoals het 
openen en sluiten van een winkel en afrekenen. Anderzijds kan het aanwezige eten ook worden 
benut. De vraag die hierbij kan worden gesteld is of ‘plunderen’ van winkels dan een inbreuk op 
de openbare orde is of een (vergaande) vorm van zelfredzaamheid. Vanuit de optiek van het 
reduceren van slachtoffers en het vergroten van de leefbaarheid, kan een ‘plundering’ ook 
gezien worden als een uiting van zelfredzaamheid. Vanuit de optiek van het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid is het onwenselijk dat winkels worden opengebroken of dat er niet 
wordt afgerekend.  
 
Voor het benutten van deze voorraden voor verticaal evacueren kan de overheid afspraken 
maken met de beheerders. Door middel van een vorm van distributie via standaardpakketten en 
schadevergoedingen kunnen hier belemmering worden weggenomen. Om de noodzaak hiertoe 
te bepalen is het aan te bevelen om meer zicht te hebben op de hoeveelheid voedsel die in een 
dagelijkse situatie al aanwezig is bij mensen thuis zodat afgewogen kan worden in welke mate 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan middels een 
publieksenquête waarbij aan mensen wordt gevraagd wat ze in huis hebben. 
 
Aanvullend kan gekeken worden naar de mogelijkheden voor distributie. Het gaat hierbij om 
aanvullingen van de voorraad (met eventueel meer houdbare middelen) bij aanvang van de 
dreigingsfase en om distributie tijdens en na de overstroming. Na de overstroming kan met 
distributie tot aan de rand van het getroffen gebied naar verwachting van experts nu al (op 
basis van bestaande wetgeving en middelen) worden georganiseerd dat voedsel, drinkwater en 
medicatie beschikbaar is (mits überhaupt beschikbaar). De bezorging binnen het overstroomd 
gebied is echter een knelpunt. De verspreiding via bulkgoederen naar centrale locaties (de 
publieke shelters bijvoorbeeld) lijkt volgens experts het maximaal haalbare waardoor mensen in 
het gebied alsnog naar deze centrale locaties moeten komen om erover te kunnen beschikken. 
Het wordt door de experts niet zinvol geacht hier verder afspraken over te maken of 
randvoorwaarden te stellen. Het gaat om improvisatie met wat dan beschikbaar is. 

BRZO bedrijven 

Om risico’s te vermijden moeten locaties met gevaarlijke stoffen worden vermeden door het 
zoeken van schuillocaties op voldoende afstand. De casuïstiek (Bijlage B) maakt duidelijk dat dit 
nauwelijks een beperking betekent voor verticale evacuatie (deze uitspraak is niet absoluut 
omdat er natuurlijk wel specifieke locaties kunnen zijn waar dat wel het geval is). Op basis van 
de casestudies lijken er voldoende potentiele vluchtplaatsen aanwezig al verdient het 
aanbeveling dat overal nader in beeld te brengen. Daarnaast zijn er vanuit het dagelijks beheer 
rondom deze bedrijven al eisen gesteld aan de afstand van woningen. In theorie is het 
verstandig om zones rondom deze bedrijven te benoemen waarop niet wordt ingezet voor 
verticale evacuatie (in woningen of in shelters), in de praktijk is het wel de vraag of deze eisen 
relevant zijn of door de normale inrichting rondom deze bedrijven niet al afgedekt zijn.  

Medicatie voor verminderd zelfredzamen 

Rondom de voorziening van medicatie aan verminderd zelfredzamen gelden dezelfde 
beperkingen als voor distributie van voedsel. Het zal voor de overheid en zorginstellingen 
onmogelijk zijn om iedereen van de benodigde medicamenten te voorzien tijdens een 
overstroming. Ook hier is de eigen verantwoordelijkheid van de mensen de basis en zal 
teruggevallen moeten worden op de normale structuren van zorg en mantelzorg. Hulp aan 
verminderd zelfredzamen en medicatievoorziening valt primair onder de verantwoordelijkheid 
van de mensen zelf, daarbij ondersteund door familie en vrienden (mantelzorg) en personeel 
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van zorginstellingen. Ook deze groep zal handelingen verrichten en beschikt soms over 
voorraden van medicatie, hierdoor is de werkelijke hulpvraag onzeker. Van de mensen zelf 
wordt verwacht dat zij zelf melden (bij GHOR of gemeente of instellingen) als zij hulp van de 
overheid nodig hebben. Van de overheid mag verwacht worden dat zij, middels gerichte 
publiekscampagnes, de bevolking informeren aan wie hulpvragen gericht moeten of kunnen 
worden maar ook dat ze zelf onderling de informatie delen mocht die elders binnenkomen (er is 
immers ook maar een overheid die zelf keuzes heeft gemaakt om zich in te delen in allerlei 
organisaties). Dat kan bijvoorbeeld aangevuld worden met een ‘meldingslijn’ waar mensen zich 
kunnen (laten) registeren in geval van een dreiging zodat de reddingsoperatie zich op deze 
mensen kan richten. 
 

4.4.5 Ruimtelijk beleid 

Verticaal evacueren is een strategie die betrekking heeft op een gebied. Daarom kijken we op 
het schaalniveau van CBS buurten. De essentie is dat mensen in de nabijheid een tijdelijke en 
beschutte schuilplek vinden. Dat hoeft niet altijd de eigen woning te zijn, omdat in de 
Nederlandse situatie de stroom- en stijgsnelheden van het water beperkt zijn waardoor er nog 
enige tijd is om een andere plek in de nabijheid te bereiken (bv., andere woningen of een 
publieke shelter). Daarop zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld, in de directe nabijheid van een 
bres of wanneer er grote hoogteverschillen zijn in het landschap, kunnen stroom- en 
stijgsnelheden groter worden waardoor de mogelijkheden om te verplaatsen naar een ander 
gebouw beperkter zijn. Deze situaties zijn echter vrij lokaal en daarmee uitzonderlijk. Een 
andere factor die de mogelijkheden voor het vinden van een veilige plek kan beperken, is de 
aanwezigheid van installaties die zorgen voor een verhoogd omgevingsrisico zoals BRZO 
bedrijven (al zullen deze vanuit de aanlegeisen ook al op enige afstand staan van woningen). 
 
Op basis van de casestudies is duidelijk geworden dat in het merendeel van de CBS buurten in 
Dordrecht en polder Mastenbroek veel potentiele vluchtlocaties aanwezig zijn die geschikt zijn 
voor verticale evacuatie. De resultaten van de Module Evacuatie Grote Overstromingen laten 
zien dat ook in andere buurten al veel vluchtplaatsen beschikbaar zijn in bestaande gebouwen. 
Voor buurten waar relatief weinig vluchtmogelijkheden zijn kan mogelijk gebruik worden 
gemaakt van gebouwen in nabij gelegen buurten. In het kader van klimaatadaptatie en 
ruimtelijk beleid zou ervoor gezorgd kunnen worden dat op termijn voldoende 
vluchtmogelijkheden aanwezig zijn waar dat nu nog niet het geval is. Dit kan gerealiseerd 
worden door bij de bouw van woningen en overheidsgebouwen rekening te houden met het 
overstromingsrisico en door meer maatwerk te leveren in de ruimtelijke planning van 
bijvoorbeeld publieke shelters. Een voorbeeld is Zweden waar alle nieuwe gebouwen met een 
publiekstaak beschermd moeten zijn tegen een overstromingsgebeurtenis die maximaal 1 op de 
10.000 jaar plaatsvindt. Experts hebben echter aangegeven dat dit voor Nederland lastig is 
omdat het niet wenselijk wordt geacht dat via het bouwbesluit dergelijke ontwerpregels worden 
opgelegd.  
 
Tegelijkertijd is het van belang om ongewenste neveneffecten van andere 
beschermingsmaatregelen te voorkomen. Bij de overstromingsramp in Frankrijk als gevolg van 
storm Xynthia (2010) zijn mensen verdronken omdat ze ingesloten raakten in gelijkvloerse 
woningen die door elektrische luiken (tegen inbrekers, bij plaatsing van deze luiken kreeg men 
extra korting bij verzekeringsmaatschappijen) waren afgesloten en door stroomuitval niet meer 
open gemaakt konden worden (Kolen et al 2012). In Nederland kan hier over worden nagedacht 
voor met name verzorgingsflats, ziekenhuizen, politie- en brandweergebouwen. Deze gebouwen 
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kunnen ook zo gebouwd worden dat bij een overstroming van de onderste verdieping de rest 
van het gebouw nog blijft functioneren. 
Vanwege de lage frequentie van overstromingen in Nederland en vanuit kostenperspectief is het 
niet zinvol om gebouwen te ontwerpen met als primaire functie ‘shelter bij overstromingen’. Wel 
bestaat de wens - zoals blijkt uit de casestudies – om gebouwen die nu al een functie hebben 
om grote groepen mensen te herbergen in geval van een overstroming te benutten als een 
shelter. Hierbij kan gedacht worden aan scholen en mogelijk ook zorginstellingen. 
Geconcludeerd is dat ook dat niet zozeer eisen aan een shelter worden gesteld maar dat 
gebouwen die al gebruikt worden voor grote groepen mensen ook in aanmerking kunnen komen 
als shelter.  
 
Door middel van ruimtelijk beleid kan op termijn het aantal gebouwen (inclusief die in 
aanmerking komen als een shelter door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat publieksgebouwen 
een droge verdieping hebben) worden beïnvloedt en kunnen ook zones worden uitgesloten 
vanwege mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Ook kan rekening worden gehouden met 
locatiekeuze en opstelplaatsen voor hulpverleningsmateriaal en coördinatiecentra. In Frankrijk 
overleden de meeste mensen in 2010 waar de brandweer kazernes overstroomd waren. De 
hulpdiensten verloren hierdoor 1 uur tijd. Telkens zal een afweging moeten worden gemaakt 
tussen de noodzaak van het beleid, de kosten en de kans van voorkomen.  
 
Bij publieke shelters is nog de vraag in welke mate het hierbij wenselijk is om crisisprocedures 
te maken voor de openstelling en beheer van deze shelters. De neiging bestaat om dit te 
reguleren in planvorming terwijl andere experts er juist voor pleiten om wel deze gebouwen in 
beeld te hebben maar pas in de dreigingsfase dit te regelen omdat de beschikbare middelen om 
dit te organiseren ook zeer onzeker zijn.  
 

4.4.6 Beinvloeden gedrag van mensen 

Primaire levensbehoeften zoals water, voedsel en medicatie zijn een verantwoordelijkheid voor 
de mensen zelf. De overheid kan de primaire levensbehoeften en medicatie niet voor iedereen 
garanderen, en ook de beschikbaarheid niet organiseren. De mogelijk korte waarschuwingstijd 
en onzekerheid in de benodigde hoeveelheden in combinatie met de logistiek maken dit 
praktisch onmogelijk. Alhoewel de verantwoordelijkheid voor het beschikken over deze middelen 
bij de burger ligt, kan de overheid wel degelijk wat doen. Het gaat hierbij met name om het 
wegnemen van belemmeringen en het organiseren van logistiek, het aanbrengen van de goede 
focus bij hulpverleners (waarbij normale taken mogelijk minder prioritair zijn). Het gaat er ook 
om de juiste verwachtingen te wekken bij de burger. Het concept van ‘Evacueren op zolder’ is 
hierbij een interessant frame (kamperen) omdat mensen worden aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid maar ook omdat de link wordt gelegd met een perspectief waarmee de 
meesten bekend zijn of waarvan ze zich een voorstelling kunnen maken.  
 
Communicatie is het voornaamste middel om het gedrag te beïnvloeden, en daarmee het 
belangrijkste middel om in een acute situatie het aantal slachtoffers te beperken. Als 
basisrandvoorwaarde voor effectieve vluchtgedrag kan worden gesteld dat burgers zich bewust 
moeten worden/zijn van de mogelijkheden van verticaal evacueren naast preventief evacueren.  
 
Het is hierbij van belang om aan te geven dat preventief evacueren soms niet haalbaar is, en 
dat de overlevingskansen in dat geval groter zijn door verticaal te evacueren.  
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Omdat bekend is dat het waterbewustzijn fluctueert bij het publiek, professionals en bestuur, en 
bij laagfrequente gebeurtenissen zoals overstromingen snel afneemt, is het een randvoorwaarde 
om te borgen dat er vanuit de overheid aandacht voor blijft en dat burgers hierop gewezen 
worden. Dit kan door frequente aandacht vanuit de overheid via een frequente massamediale 
communicatie uiting gericht op bewustzijn (bv., aan het begin van het hoogwater/stormseizoen) 
en door fysieke symbolen in het landschap en bij gebouwen (shelters). Hiermee is kennis van 
het risico en handelingsperspectief latent aanwezig, omdat deze signalen iedere dag gezien 
worden. Deze aandacht is aanvullend op andere meer lokaal gerichte maatregelen zoals 
brochures en brieven van gemeenten gericht op gedragsverandering.  
 
Bovenstaande sluit aan op een belangrijke les uit het project van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie ‘Zelfredzaamheid bij rampen en crises’ is dat het belangrijk is om bij het stimuleren 
van gedragsverandering van burgers vooral dicht bij huis te blijven. Voor het creëren van 
bewustzijn zijn massamediale campagnes geschikt (Hooft en Tuyll, 2012). Regionale en lokale 
activiteiten sluiten beter aan bij de persoonlijke situatie waardoor mensen eerder worden 
gestimuleerd om actie te ondernemen.  
 
Een nog eenvoudigere (basis)communicatiestrategie is om overal in Nederland uit te gaan van 
verticaal evacueren in de eigen woning, of andere plaatsen in de eigen of nabij gelegen buurten. 
Voor enkele buurten kan blijken dat deze weinig mogelijkheden bieden voor verticale evacuatie. 
Deze gebieden kunnen als prioritair worden aangemerkt voor preventieve evacuatie. In feite 
wordt met deze basisstrategie de verantwoordelijkheid voor evacuatie geheel bij burgers, 
bedrijven en instellingen zelf gelegd (men dient zelf een veilige plek te zoeken). Als er tijd 
beschikbaar is kan de overheid in de dreigingsfase door middel van coördinatie alsnog sommige 
mensen preventief evacueren. 
 
In Figuur 12 zijn onderdelen van een evacuatiekaart uit de VS opgenomen. Via deze kaart 
informeert de overheid over evacuatie en waar shelters zijn. Men maakt duidelijk dat er bij de 
shelters nauwelijks voorzieningen zijn en dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor voedsel, 
medicijnen en slaapbenodigdheden. 
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Figuur 12: Voorbeelden van evacuatiekaarten uit de VS 

Crisiscommunicatie in de dreigingsfase kan hierbij gezien worden als verlengstuk van de 
risicocommunicatie in de koude fase. Wanneer mensen in de koude fase zich al bewuster zijn 
van de risico’s en hun handelingsperspectief, kan daar in de waarschuwingsfase bij worden 
aangesloten. Hieronder volgt een aantal specifieke maatregelen om de risico- en 
crisiscommunicatie over overstromingen te verbeteren. Deze aanbevelingen volgen uit de 
literatuur die is besproken in paragraaf 4.2 en uit de ‘expertsessie gedrag’ (zie Bijlage C: 
Verslagen expertsessies). 
 
1. Regelmatige concrete, ramp specifieke risicocommunicatie:  

Met behulp van risicocommunicatie kan vooraf (in de koude fase) een eerlijk en transparant 
handelingsperspectief worden verteld. Hierbij is het cruciaal dat mensen er vertrouwen in 
hebben dat het geschetste handelingsperspectief de beste overlevingskansen biedt. Via de 
website www.overstroomik.nl kunnen mensen nu al informatie vinden over de waterdiepte 
in hun buurt, en over de mogelijkheden om verticaal te evacueren. Hiermee heeft iedere 
Nederlander in principe toegang tot specifieke informatie. Deze informatie kan gezien 
worden als een basis voor een actieve risicocommunicatie campagne.  
 
Het doel van een actieve campagne is om mensen bewuster te maken van het 
overstromingsrisico in de eigen omgeving, en van het handelingsperspectief dat zij hebben 
in geval van een acute dreiging. Dit kost tijd, en moet gezien worden als een geleidelijk 
proces. Eenmalige campagnes sorteren naar verwachting weinig effect (Terpstra, Lindell et 
al., 2009). Risicocommunicatie heeft alleen effect wanneer dat gedurende een lange 
periode wordt volgehouden, zodat mensen beseffen dat het wonen beneden de zeespiegel 
of in de buurt van grote rivieren risico’s met zich meebrengt. De uitdaging is om een 
‘aansprekende campagne’ te ontwikkelen. Niet alleen inhoud, maar ook de framing van het 
risico is hierbij belangrijk. Recente experimenten laten zien dat een licht gevoel van 
onbehagen de belangrijkste drijfveer is voor mensen om risico’s serieus te nemen (Kievik 
en Gutteling, 2011; Terpstra, Zaalberg et al., 2014).  
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De communicatie kan (op termijn) worden ondersteund door fysieke symbolen in de 
omgeving, bijvoorbeeld iconen op openbare gebouwen te plaatsen die ingezet worden als 
een shelter bij overstromingen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er ook tegengeluiden zijn 
voor deze specifiekere maatregelen. Deze experts roepen op tot zeer algemene 
risicocommunicatie door alleen aan te geven dat het mis kan gaan. Op basis van dit 
onderzoek is echter geconcludeerd dat specifieke communicatie op gebied van verticaal 
evacueren noodzakelijk is.  
 
Het is van belang geen “bubble” van vermeende veiligheid te creëren of een romantisch 
beeld op te roepen van preventief of verticaal evacueren. Verticaal evacueren is op zichzelf 
niet aantrekkelijk maar is wel veiliger dan onderweg blootgesteld worden aan een 
overstroming. Publieke shelters zullen niet veel voorzieningen hebben. In de VS worden 
deze locaties ‘shelter as last resort’ genoemd. Hoewel een verticale evacuatie dus geen 
prettige omstandigheid is, dient verticale evacuatie in voorkomend geval wel als het meest 
aantrekkelijke perspectief neergezet te worden, omdat anders de kans toeneemt dat 
mensen toch de voorkeur geven aan een preventieve evacuatie. In de communicatie dient 
daarom aandacht te zijn voor de wijze waarop verticale evacuatie het best geframed kan 
worden. Met name voor risicocommunicatie kan het nuttig zijn dit soort boodschappen 
eerst te testen in een psychologisch experiment, zodat inzicht ontstaat in de effecten van 
communicatieboodschappen. Gezien de onzekerheden, en de kleine waarschijnlijkheid dat 
overstromingen optreden, is regelmatige herhaling van de communicatieboodschap van 
groot belang. Risicocommunicatie kan gezien worden als de sleutel tot effectieve 
crisiscommunicatie. Alhoewel dat natuurlijk al bekend is blijkt de uitvoering hiervan 
weerbarstig. 
 

2. Timing van de communicatie over overstromingen en evacuatie: 
Om de kans te vergroten dat mensen aandacht besteden aan communicatie over 
overstromingsrisico’s, dient gecommuniceerd te worden op momenten dat mensen 
daarvoor het meest ontvankelijk zijn. Wanneer het gaat om een geplande massamediale 
campagne kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de start van het stormseizoen (oktober). 
Ook op andere momenten kan gecommuniceerd worden (al dan niet via een massamediale 
campagne), bijvoorbeeld direct na afloop van een hoogwater of bij event in het buitenland. 
Ook kan communicatie op maat worden ingezet, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis.  
 

3. Tijdens een (acute) dreiging is de inzet van meerdere communicatiekanalen, meerdere 
afzenders en sociale netwerken cruciaal, om te zorgen dat waarschuwingsboodschappen 
meer mensen bereiken (met concrete handelingsperspectieven voor de lokale situatie). 
Hierbij kan gedacht worden aan massamedia zoals radio, televisie en internet. Via sociale 
media kunnen in potentie veel jongeren worden bereikt. In de koude fase kunnen meer 
kleinschalige initiatieven ook effectief zijn, zoals buurtbijeenkomsten. Deze kleinschalige 
initiatieven zijn naar verwachting alleen zinvol in gebieden waar reeds een latente 
informatiebehoefte bestaat, zoals bijvoorbeeld in Borgharen en Itteren waar de dorpsraden 
(in het verleden) een belangrijke rol vervulden tijdens hoogwater. Lokale autoriteiten 
kunnen de effecten van een massa-mediale campagnes versterken, door in de media 
aandacht te geven aan de boodschap en deze te onderstrepen. Het kan hierbij effectief zijn 
om een officiële autoriteit met status (zoals een burgemeester) de boodschap te laten 
verkondigen.  
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4. Monitoren van de impact van risicocommunicatie (gericht op overstromingen en het 
gewenste of mogelijke handelingsperspectief). De effectiviteit van risicocommunicatie kan 
bepaald worden door jaarlijks publieksmetingen te verrichten waarin het risicobewustzijn 
en de informatiebehoefte kan worden gemeten. Op basis van de uitkomsten kunnen 
campagnes worden aangepast. Hierbij dient gemeten te worden aan alle aspecten van het 
communicatieproces: bereik, begrip, impact op bewustzijn, informatiebehoeften en 
gedragsintenties. Dit kan gedaan worden door middel van publieksonderzoeken en 
experimenteel communicatie-onderzoek. Het is hierbij eveneens wenselijk om te 
onderzoeken hoe het vergroten van de zelfredzaamheid gekoppeld kan worden aan het 
effect op slachtofferrisico. Momenteel wordt wel gekeken naar de invloed van communicatie 
maar is dat zeer generiek van aard. Om verticale evacuatie mogelijk te maken is het een 
randvoorwaarde om specifiek te communiceren over overstromingen en evacuatie.  
 

5. Versterken van de algemene weerbaarheid of zelfredzaamheid van communities: 
Iedere Nederlander, zelfs de verminderd zelfredzamen, is ook in het dagelijks leven er op 
ingericht om voor zichzelf, of anderen, te zorgen. Dat gedrag zullen mensen ook vertonen 
bij een dreigende overstroming. Ook hulpdiensten zullen in beginsel terugvallen op de 
taken die ze dagelijks doen. Basisvaardigheden om algemene zelfredzaamheid te 
ondersteunen, gekoppeld aan de juiste context (informatie) bij overstromingen biedt een 
goede basis om te handelen. 
 
Het gaat daarbij niet alleen om het versterken van individuele kennis en vaardigheden 
zoals het hebben van een EHBO diploma, maar ook om factoren op groepsniveau zoals 
sociale cohesie en ‘community efficacy’ (de inschatting dat men als groep in staat is om 
een crisis het hoofd te bieden). Idealiter zouden relevante stakeholders als overheid, 
burgers en bedrijfsleven in een gezamenlijk (co-creatie) traject na moeten denken over de 
eigen veerkracht (bewustwording) om van daaruit interventies te kunnen treffen om die 
veerkracht te vergroten. In een co-creatie traject gaat het erom dat de overheid en burgers 
samenwerken en interacteren. 
 

6. Crisiscommunicatie heeft betrekking op de communicatie vanaf de eerste waarschuwing tot 
en met de overstromingsfase. Het gaat hier om het overbrengen van de actuele situatie, 
het waarschuwen van mensen, de communicatie over het handelingsperspectief, het 
kanaliseren van emoties (luisteren) en het beantwoorden van vragen. Het communiceren 
tijdens een dreiging is vrijwel het enige middel om het gedrag van mensen te beïnvloeden 
en kan directe gevolgen hebben voor het aantal slachtoffers. De crisiscommunicatie is 
daarmee een cruciaal aspect in de crisisbeheersing. Zoals opgemerkt door Hooft en Tuyll 
(2012) wordt de uitdaging om snel, open en duidelijk te communiceren echter steeds 
groter door de opkomst van sociale media. De overheid zal meestal niet kunnen wachten 
tot er meer zekerheid is over de situatie maar moet participeren in de snel op gang 
komende berichtenstroom om zo interpretaties en gedrag zo goed mogelijk te sturen.  
Goede crisiscommunicatie zorgt ervoor dat berichten zo breed mogelijk worden verspreid 
(via meerdere kanalen), duidelijk zijn (in meerdere talen), specifiek zijn (bedreigde gebied, 
beschikbare tijd, handelingsperspectief) en geloofwaardig zijn (consistente berichtgeving 
van autoriteiten waarmee mensen bekend zijn). Het is goed om hierbij te beseffen dat de 
overheid niet iedereen rechtstreeks zal kunnen bereiken (bv., doordat mensen geen 
gebruik maken van de communicatiekanalen waarlangs de overheid communiceert of door 
taalbarrières), en dat er tevens mensen zullen zijn die het gegeven advies niet zullen 
opvolgen. De vraag is of dat erg is, omdat mensen ook elkaar informeren (zo worden de 
meesten indirect toch bereikt) en het niet opvolgen van een advies ook een eigen keuze is.  
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Een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve crisiscommunicatie is dat de overheid een 
keuze maakt om (al dan niet) preventief of verticaal te evacueren. Dit veronderstelt dat 
door de overheid een inschatting gemaakt kan worden over de effectiviteit van deze 
maatregelen, met name in relatie tot het voorkomen van slachtoffers en de gecreëerde 
overlast terwijl achteraf kan blijken dat een evacuatie niet nodig was.  
 

7. Het is van belang om in de dreigingsfase alert te zijn op het ontstaan van nieuwe 
netwerken en leiders (zowel online als offline) en hierop in te spelen. Dat betekent dat er 
een mix van zowel communicatieve als van inhoudelijke kennis noodzakelijk is om deze 
netwerken te herkennen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door sociale media te 
monitoren en op basis hiervan ook te handelen via diverse middelen (communicatie en 
operationeel) omdat bekend is dat tijdens een dreigende crisis veel mensen hiervan 
gebruik maken.  
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5 Conclusies en aanbevelingen over 
randvoorwaarden voor verticaal 
evacueren 

5.1 Conclusies  

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 

1. Het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming kan verminderd worden 
wanneer verticaal in plaats van preventief geëvacueerd wordt. Dit geldt voor situaties 
waarin een algehele preventieve evacuatie niet uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld, wanneer er 
minder tijd voor een preventieve evacuatie beschikbaar dan nodig is, of wanneer een 
preventieve evacuatie niet realistisch is gezien het moment waarop een keuze voor 
evacuatie wordt gemaakt.  

 Een voorwaarde voor verticale evacuatie is dat er beschikbare vluchtplaatsen 
(hoog en droog) zijn binnen het overstroomde gebied waar mensen tijdelijk, 
gedurende de fase dat de overstroming zich ontwikkelt, kunnen schuilen.  

 Deze schuilplaatsen kunnen zich in de eigen woning bevinden of in een publieke 
shelter voor een grotere groep mensen.  

Alhoewel verticaal evacueren niet zonder risico is kan hiermee worden voorkomen dat 
mensen tijdens de evacuatie, het moment waarop ze het meest kwetsbaar zijn, worden 
blootgesteld aan de gevolgen van (de zich ontwikkelende) overstroming. Omdat shelters 
zich in de buurt of nabije omgeving bevinden, is de reistijd beperkt(er) en de kans om 
onderweg getroffen te worden kleiner.  
 
De twee onderzochte casussen laten zien dat in vrijwel alle buurten reeds voldoende 
mogelijkheden voor de achterblijvers zijn om verticaal te kunnen evacueren in 
gebouwen met een droge verdieping. Ook zijn de veiligheidsregio’s in de casusgebieden 
in staat geweest om gebouwen te identificeren die gebruikt kunnen worden als shelter 
voor grote groepen mensen. Deze gebouwen zijn geselecteerd op basis van de 
beschikbare voorzieningen; ze beschikken over ruimtes met voldoende omvang en 
worden dagelijks gebruikt door grote groepen mensen.. 
 

2. Om verticaal te kunnen evacueren is het van belang dat mensen vooraf bekend zijn met 
de mogelijke vluchtplaatsen in de eigen woning en omgeving.  

 Uit onderzoek naar vluchtgedrag is bekend dat mensen de voor hen bekende, 
logische routes nemen. Deze routes hoeven niet altijd de meest effectieve (en 
veilige) routes te zijn. Het is daarom van belang om in de publiekscommunicatie 
verticale evacuatie in het perspectief te plaatsen van de (on)haalbaarheid van 
preventieve evacuatie, zodat duidelijk is dat de overlevingskansen van verticale 
evacuatie groter zijn dan van een preventieve evacuatie waarin men tijdens de 
evacuatie wordt blootgesteld aan het water. Daarnaast is het van belang dat 
burgers weten wat de omstandigheden zijn tijdens verticaal evacueren zodat 
men zich daarop kan voorbereiden.  

 In geval van een dreiging kan deze informatie over preventief en verticaal 
evacueren door de overheid worden herhaald, en gespecificeerd, en worden 
voorzien van een concreet handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief kan 
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worden geboden omdat op dat moment meer informatie bekend is over de 
dreiging. 

 De beeldvorming over de beschikbaarheid van voorzieningen kan het 
evacuatiegedrag van mensen beïnvloeden. Zo kan men de aantrekkelijkheid van 
publieke shelters beïnvloeden door meer voorzieningen te treffen, of door 
shelters te ontwikkelen tot evacuatiehub, of door shelters in de communicatie 
op een bepaalde manier te framen. Bijvoorbeeld, wanneer een publieke shelter 
wordt geframed als een ‘laatste redmiddel’ zullen daar minder mensen naar toe 
gaan dan wanneer een shelter wordt neergezet als ‘een droge, warme plek met 
water, voedsel en slaapplekken voor iedereen’. De wijze waarop shelters 
ingericht worden is een keuze die regio’s in de planvorming maken. Door in de 
communicatie te kiezen voor het juiste frame, kunnen verwachtingen worden 
gemanaged en kunnen, in theorie, slachtoffers worden voorkomen (bv., 
wanneer de capaciteit van vluchtmogelijkheden in gebouwen beperkt is). 
 

3. Verticaal evacueren is van tijdelijke aard, en bedoeld om te schuilen tijdens de periode 
dat de overstroming zich ontwikkelt. Na stabilisatie van de overstroming zal men 
zichzelf, met hulp van andere burgers (we spreken dan over vluchten) of hulpdiensten 
(we spreken dan over redden) het gebied verlaten.  

 Gezien de mogelijke omvang van een overstroming en het grote aantal mensen 
dat zich in het bedreigde gebied bevindt, de onzekerheid in de beschikbare tijd 
voor een preventieve evacuatie en de beperkte beschikbare 
hulpverleningsmiddelen is het niet reëel een criterium te stellen voor een vast 
aantal dagen dat men verticaal moet (kunnen) evacueren. De exacte duur van 
deze periode is mede afhankelijk van de maatregelen die mensen zelf nemen. 
Op basis van internationale gebeurtenissen is het waarschijnlijk dat na (orde 
grootte) een week de meeste mensen gered zijn of zichzelf hebben gered. Een 
periode van 3 dagen, die in Nederland in de discussies over verticale evacuaties 
vaak wordt gebruikt, lijkt te kort bij grotere overstromingsgebeurtenissen.  
 

4. De leefbaarheid tijdens een verticale evacuatie wordt beïnvloed door (dis)continuïteit in 
de ICT en nutsvoorzieningen (gas, elektra, water) en afvalwater, vanaf het moment  
direct voorafgaand aan een overstroming tot na een overstroming, binnen en buiten het 
overstromingsgebied. In dit onderzoek is verder geconcludeerd dat: 

 ICT netwerken, elektra en gasvoorzieningen worden al tijdens de dreigingsfase 
afgeschakeld in het kader van de zorgplicht van de beheerder (schadereductie, 
herstel en continuïteit buiten bedreigd gebied). Gebeurt dit te laat dan zijn de 
effecten buiten het overstroomd gebied groter en kunnen ook binnen het 
overstroomd gebied complicaties optreden. Door het afschakelen in de 
dreigingsfase vallen ook andere processen uit (zoals afvalwater en  
verkeersmanagement) waardoor zowel een verticale als een preventieve 
evacuatie minder goed verloopt.  

 Noodmaatregelen hebben een ruimtelijk en tijdelijk beperkt effect. Het effect is 
tijdelijk vanwege de beperkte brandstofvoorraad en complexiteit van de aanvoer 
hiervan. Het ruimtelijke effect is beperkt omdat bestaande noodvoorzieningen 
vaak maar enkele belangrijke functies overnemen, en doordat mobiele 
noodvoorzieningen beperkt in aantal zijn. 

 Extra investeringen in een robuustere inrichting en extra noodmaatregelen zijn 
kostbaar en worden door de experts niet waarschijnlijk geacht als dat niet wordt 
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afgedwongen. Wel lopen er initiatieven rondom klimaatadaptatie om te kijken 
naar robuustere netwerken. 

 De relatie tussen de leefbaarheid in woningen en shelters en reductie van het 
slachtofferrisico is in dit onderzoek niet aangetoond.  

 Voor zorginstellingen is de relatie tussen de voorzieningen en slachtoffers meer 
evident. Echter de benodigde (financiële) middelen die nodig zijn om 
maatregelen te realiseren (voor een laagfrequente overstroming) zijn naar 
verwachting groot. Omdat ook deze instellingen uiteindelijk evacueren wordt 
geadviseerd vooral de veerkracht van deze organisaties te versterken door slim 
gebruik te maken van de beschikbare middelen in de dreigingsfase (zoals 
personeel- en voorraadbeheer). Waterbewustzijn is dan wel een vereiste omdat 
men de waterinformatie wel moeten kunnen relateren aan het eigen werk. 

 
5. Zowel de overheid als burgers (inclusief verminderd zelfredzamen) hebben 

verantwoordelijkheden bij verticaal evacueren. Het totale resultaat is afhankelijk van de 
samenwerking tussen burgers en overheid en afhankelijk van de dreiging. Voor iedere 
dijkring in Nederland is een onverwachte dijkdoorbraak mogelijk.  

 De verantwoordelijkheden van de burgers volgen uit het dagelijks leven zoals 
het hebben van voldoende voedsel, drinken, medicijnen en de eigen veiligheid. 
Onderzoek laat zien dat de zelfredzaamheid van burgers vaak wordt onderschat. 
Ook is men geneigd elkaar in dit soort situaties te helpen. De behoefte van 
iedere burger gedurende de periode van verticale evacuatie is sterk afhankelijk 
van de eigen omstandigheden en liggen in het verlengde van het dagelijks leven 
en wat er op het moment zelf gebeurt.  
Naast informatievoorziening zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor 
zelfredzaamheid de gezondheid van de mensen, de netwerken waarin mensen 
functioneren (communities) en algemene vaardigheden zoals EHBO. 

 Indien de overheid eisen stelt aan de voorbereiding van burgers (zoals een 
hoeveelheid voedsel, middelen zoals batterijen en dekens) zijn er 
ontwerpcriteria nodig en speelt handhaving een rol om te borgen of mensen hier 
aan voldoen. Gezien de omvang van een overstroming, de evacuatie en de 
schaarste aan middelen lijkt dat niet reëel dat de overheid dit kan verplichten.  

 De overheid zal de eigen verantwoordelijkheid van mensen, zelfs van 
verminderd zelfredzamen, als uitgangspunt moeten nemen. Mensen zorgen voor 
zichzelf waarbij de overheid kan faciliteren of stimuleren. Experts geven aan dat 
informatievoorziening en generieke maatregelen die de zelfredzaamheid 
versterken (zoals EHBO en het benutten van de interactie tussen communities) 
veel effectiever zijn. Deze maatregelen gaan echter veel verder dan specifiek 
verticale evacuatie waardoor het niet zinvol is hiervoor alleen vanuit verticale 
evacuatie randvoorwaarden te definiëren.  
 

6. De overheid kan verticale evacuatie beter faciliteren door het creëren van 
randvoorwaarden. De mate waarin dat gebeurt, en aan welke eisen voldoen moet 
worden (zoals de voorzieningen in een shelter) zijn een bestuurlijke keuze.  
 
Hierbij is er een continue spanning tussen de noodzaak van het stellen van specifieke 
randvoorwaarden voor verticaal evacueren bij overstromingen en het stellen van enkele 
generieke randvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan betreft de distributie van voedsel. 
Op basis van de logistieke capaciteiten en distributiewetgeving is, mits het voedsel 
aanwezig is, volgens experts buiten het overstromingsgebied veel te regelen binnen 
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Europa. De verspreiding binnen het overstromingsgebied naar de persoon met de 
behoefte is een knelpunt. Improvisatie is hierin van belang. Een ander voorbeeld is een 
evacuatiehub in het overstroomd gebied. Een evacuatiehub kan dienen als shelter, maar 
ook als springplank voor reddingswerkers om het gebied in te gaan en als tussenstop 
voor mensen die zelf het gebied verlaten. 

 

5.2 Randvoorwaarden voor verticaal evacueren 

Onder een randvoorwaarde verstaan we in dit onderzoek een eis die de overheid aan zichzelf of 
aan anderen kan opleggen, en waaraan voldaan moet worden om verticaal evacueren mogelijk 
te maken. De gedachte achter het stellen van randvoorwaarden voor verticaal evacueren is dat 
deze randvoorwaarden de gevolgen van een overstroming verkleinen. Het stellen van een 
randvoorwaarde is alleen noodzakelijk als hier nu nog niet in wordt voorzien en als de 
randvoorwaarden ook haalbaar en realistisch zijn. Randvoorwaarden zijn een aanvulling op de 
huidige wijze waarop Nederland is ingericht (zoals het bouwen van huizen), hoe we Nederland 
beheren (zoals in verkeer- en watercentra), de eisen die we stellen aan ICT- en 
nutsvoorzieningen en het gedrag van mensen. In het dagelijks leven hebben burgers en 
bedrijven een eigen verantwoordelijkheid in hun doen en laten waarbij de overheid kaders en 
hulpmiddelen biedt. De overheid heeft bijvoorbeeld verantwoordelijkheden voor de inrichting 
van een gebied (locatiekeuze, bestemmingsplannen, bouwbesluit etc.) en rondom het 
informeren van de bevolking over dreigingen (risico- en crisiscommunicatie).  
 
Het stellen van randvoorwaarden voor verticaal evacueren is een politiek-bestuurlijke keuze. 
Bestuurders kunnen twee perspectieven hanteren voor het stellen van randvoorwaarden. Het 
eerste perspectief is het beperken van de gevolgen (zoals schade, slachtoffers, 
maatschappelijke ontwrichting) wanneer een overstroming plaats vindt. Het tweede perspectief 
betreft het vaststellen van ‘acceptabele risico’s’; een ondergrens voor veiligheid waaraan 
tenminste moet worden voldaan. Over dit tweede perspectief heeft in het Deltaprogramma een 
debat plaatsgevonden. Dit debat heeft geresulteerd in het opleggen van eisen aan 
waterkeringen die voorzien in een zekere basisveiligheid voor inwoners. Deze eisen zijn zodanig 
dat de kans op overlijden als gevolg een overstroming niet groter mag zijn dan 1 op de 100.000 
per jaar.  
 
In dit onderzoek zijn de onderstaande randvoorwaarden gedefinieerd. Aanvullend hierop is 
verticale evacuatie ook sterk afhankelijk van de zelfredzaamheid van mensen en de fysieke 
gesteldheid van hun lichaam. Generieke maatregelen zoals het vergroten van de 
zelfredzaamheid van mensen (zoals EHBO) en het kunnen verspreiden van informatie binnen 
sociale netwerken zijn algemene lessen voor versterking van zelfredzaamheid. De onderstaande 
randvoorwaarden gelden specifiek voor verticaal evacueren: 
 

1. Het bepalen van de beschikbaarheid van vluchtplaatsen in woningen of 
publieke shelters als een ruimtelijke doelstelling.  
 
Een vluchtplaats dient een droge plek te zijn. Er bestaat geen criterium voor de 
benodigde ruimte voor evacuees. De reguliere eisen voor shelters (zoals het aantal 
toiletten in relatie tot het aantal mensen) zijn niet realistisch omdat bij een 
overstroming een zeer groot gebied is getroffen, en overstromingen een kleine kans van 
optreden hebben. Het is bovendien lastig om mensen weg te sturen een shelter ‘vol’ zou 
zijn. De noodzaak van een verticale evacuatie is mede afhankelijk van de 
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(on)mogelijkheden van een preventieve evacuatie. We stellen daarom voor dat er op 
regionaal niveau een expliciete afweging wordt gemaakt aan de hand van de volgende 
stappen: 

 Bepaal per buurt het aantal beschikbare vluchtplaatsen (en vierkante meters) in 
woningen ten opzichte van de bevolking;  

 Bepaal per buurt de noodzaak om aanvullend publieke shelters aan te wijzen en 
in welke mate bestaande gebouwen hiervoor geschikt zijn; 

 Beoordeel de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen zoals het 
beïnvloeden van het ruimtelijk beleid om op termijn voldoende vluchtplaatsen te 
creëren, prioritering van bevolkingsgroepen in een preventieve evacuatie, het 
benoemen van shelters in de publiekscommunicatie en het maken van 
beheerafspraken. 
 

2. Informatievoorziening naar de bevolking over preventieve en verticale 
evacuatie bij overstroming (structureel en specifiek). 
 
Communicatie is het voornaamste middel om het gedrag van mensen te beïnvloeden, 
en daarmee het belangrijkste middel om in een acute situatie het aantal slachtoffers te 
beperken. Crisiscommunicatie in de dreigingsfase kan hierbij gezien worden als 
verlengstuk van de risicocommunicatie in de koude fase. Wanneer mensen in de koude 
fase zich al bewust zijn van de risico’s en hun handelingsperspectief, kan daar in de 
waarschuwingsfase op worden aangesloten. Bij een onverwachte gebeurtenis is het 
bewustzijn van de mensen het uitgangspunt. 
 
Om het risicobewustzijn te verhogen dient er in de overheidscommunicatie structureel 
aandacht te zijn voor overstromingsrisico’s. In de boodschap dient aandacht te zijn voor 
de gevolgen van overstromingen en het handelingsperspectief. Een valkuil is dat er in 
de framing van de boodschap teveel nadruk wordt gelegd op de veiligheid die wordt 
geboden door waterkeringen. Een tweede valkuil is een te generieke boodschap 
waardoor de verticale evacuatie niet aan bod komt. Wanneer verticale evacuatie in de 
communicatie niet aan bod komt, blijven mensen hiermee onbekend en zal deze 
strategie minder effectief zijn. We stellen het volgende voor: 

 Risicocommunicatie; vergroot de bekendheid van verticale evacuatie in 
woningen en publieke shelters en plaats verticale evacuatie in het perspectief 
van de (on)haalbaarheid van een preventieve evacuatie in de regio. Hierbij dient 
duidelijk gemaakt te worden dat mensen op zichzelf zijn aangewezen en voor 
zichzelf moeten zorgen.  
Hierbij kunnen ook tips gegeven worden over hoe mensen na een overstroming 
het gebied kunnen verlaten of hoe ze duidelijk kunnen maken dat ze hulp nodig 
hebben. Het verdient de aanbeveling publieke shelters als ‘evacuatiehub’ te 
markeren zodat mensen na de overstroming stapsgewijs het gebied kunnen 
verlaten. Vanuit de evacuatiehub kan ook de hulpverlening in het gebied 
georganiseerd worden; 

 Crisiscommunicatie; Zorgdragen voor tijdige berichtgeving naar de bevolking in 
geval van een dreiging gericht op het realiseren van ‘sense of urgency’ onder de 
bevolking en beïnvloeding van attituden en gedrag ten aanzien van het 
gewenste type evacuatie, met praktische tips voor voorbereidingsmaatregelen 
(verkrijgen drinkwater, warm houden, voedsel). Het gaat er hierbij om dat de 
crisiscommunicatie-expert in staat is mensen te overtuigen en specifieke 
handelingsperspectieven voor preventief en verticaal evacueren te bieden. Er 
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kan worden overwogen om voor verschillende dreigingen standaard berichten 
voor te bereiden die zijn afgestemd op de lokale situatie. Het voordeel is dat 
berichten de juiste elementen bevatten en alleen fijn geslepen hoeven te 
worden op basis van de actuele omstandigheden. 
 

3. Het kunnen inschatten van de effectiviteit van rampenplannen, evacuatie en 
besluiten hierover. 
 
Om verticaal evacueren in te kunnen zetten in een dreigingssituatie, en om je hierop in 
de planfase voor te bereiden is het noodzakelijk dat de planner en beslisser inzicht 
hebben in de consequenties. Hiermee kunnen ze mensen een reëel 
handelingsperspectief bieden. Verticaal evacueren is een aanvulling op, of alternatief 
voor, preventief evacueren. Het is noodzakelijk om dat in samenhang te kunnen 
bekijken en vervolgens een keuze te kunnen maken en te onderbouwen. De kans is 
groot dat beslissingen over evacuatie zolang mogelijk worden uitgesteld, vanwege de 
impact van keuzes. Hierdoor neemt de beschikbare tijd af en komt de uitvoerbaarheid 
van een evacuatie in gevaar. Om de effectiviteit te vergroten is het wenselijk om het 
beslisproces te ondersteunen met beslisdiagrammen en criteria. Dit kan vorm worden 
gegeven door de volgende randvoorwaarden per regio uit te werken: 

 Het kunnen inschatten van de effectiviteit van evacuatiestrategieën (zowel 
preventief als verticaal) voor planvorming en bij dreigende overstromingen in 
termen van voorkomen slachtoffers en schade conform de verdringingsreeks uit 
het Kader Grootschalige Evacuatie; 

 Het uitwerken van beslisdiagrammen voor evacueren om de besluitvorming te 
ondersteunen op basis van een vooraf opgestelde redeneerlijn. 
 

4. Afspraken over de continuïteit van ICT-netwerken en NUTS-voorzieningen in 
de dreigingsfase 
 
In de huidige situatie schalen beheerders van ICT- en nutsvoorzieningen preventief af. 
Naarmate dat zorgvuldiger gebeurt, zijn de keteneffecten voor het milieu binnen en 
buiten het bedreigde gebied kleiner. Een kanttekening is dat gedurende de dreigingsfase 
mensen last ondervinden van het niet beschikbaar zijn van voorzieningen, waardoor zij 
zich minder goed kunnen voorbereiden op een verticale (en preventieve) evacuatie. 
Hierdoor kunnen er meer slachtoffers vallen en neemt de leefbaarheid af. Tegenover de 
extra schade bij één overstroming staat dat de schade als gevolg van de minstens 5 
maal vaker voorkomende evacuaties dan niet optreedt.  
Binnen de reguliere crisisbeheersing processen kunnen de drinkwaterbedrijven 
maatregelen treffen die de robuustheid van de levering van drinkwater vergroten. 
Hiervoor zijn geen extra randvoorwaarden noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de 
afvalwaterketen. Deze zal gedurende de overstroming tot stilstand komen (en mogelijk 
al eerder) vanwege uitval van ICT- en nutsvoorzieningen en inloop van 
overstromingswater. Deze uitval heeft geen effect op slachtoffers bij verticale evacuatie 
(ondanks dat het er niet fris uitziet) maar is wel een aandachtspunt voor het herstel na 
een overstroming. Voorgesteld wordt dan ook om: 

 Afspraken te maken voor het in stand houden van ICT-netwerken en 
nutsvoorzieningen tot het moment van overstromen. Het gaat hierbij ook om 
afspraken over schadevergoeding voor extra schade aan deze netwerken binnen 
het overstroomd gebied en de acceptatie van grotere keteneffecten buiten het 
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overstromingsgebied en milieuschade.  
 

5. Afspraken over de logistiek voor bevoorrading supermarkten voor voedsel, 
drinkwater (en evt. medicijnen).  
 
Supermarkten (en andere winkels) zullen naar verwachting in de dreigingsfase al 
sluiten. Personeel zal niet meer beschikbaar zijn en eigenaren zullen trachten om 
goederen te verplaatsen om schade te voorkomen. Desalniettemin hebben 
supermarkten en winkels een belangrijke functie. De logistiek van supermarkten is een 
zeer efficiënt proces. Supermarkten (in overstroomde en niet overstroomde gebieden) 
hebben voorraden die benut kunnen worden om getroffen gebieden van eerste 
voedselhulp te voorzien. We stellen dan ook voor om:  

 Afspraken te maken met supermarkten om gedurende de dreigingsfase open te 
blijven om levensmiddelen te distribueren en zo mogelijk deze supermarkten 
extra te bevoorraden (eventueel ondersteund door hulpdiensten). Hierbij horen 
ook afspraken over schadevergoeding. Overwogen kan worden eerst een 
inventarisatie uit te voeren naar de beschikbare voedselvoorraden bij mensen 
thuis (met een publieksenquête) om de noodzaak van deze afspraken te 
bepalen. 
 

6. Specificatie van spelregels voor reddingscapaciteit en reddingsoperatie 
(verkorten termijn voor verticaal evacueren). 
 
De hulpvraag aan hulpdiensten voor het redden van mensen overstijgt de beschikbare 
capaciteit. De inzet van lokale hulpverleners, en hulpverleningsmiddelen, kan worden 
belemmerd omdat deze zelf ook bedreigd of getroffen zijn. Officiële procedures voor 
internationale hulp worden vaak pas opgestart nadat de ramp is opgetreden. 
Grootschalige internationale hulp komt relatief langzaam op gang in de dagen na de 
doorbraak en de vraag is dan ook of deze hulp op tijd komt om mensen te redden 
(immers, mensen zitten niet stil en hebben mogelijk zelf het overstroomde gebied al 
verlaten voordat hulp is gearriveerd). De ervaring  bij rampen wereldwijd leert dat 
mensen zelf ook hulp aanbieden. Gezien het grote aantal getroffen mensen zal de 
spontaan aangeboden hulp naar verwachting eveneens groot zijn. We stellen de 
volgende randvoorwaarden voor: 

 Expliciete keuzes in de koude fase over de locaties van coördinatiecentra en 
kazernes, de opstelling van materiaal bij een dreiging, roosters voor 
hulpverleners, voor het vergroten van de veerkracht van de getroffen 
hulpverleningsorganisaties binnen een overstroomd gebied; 

 Faciliteren dat burgers zichzelf en medeburgers redden door het creëren van 
evacuatiehubs  tussenstation) en adequate informatievoorziening); 

 Initiëren van internationale bijstand reeds in de dreigingsfase. 
 

7. Registratie van verminderd zelfredzamen en hulpbehoevenden voor de 
reddingsoperatie om de duur van verticaal evacueren te verkorten 
 
Gezien de omvang van een overstroming zullen er veel verminderd zelfredzamen 
getroffen zijn. De verminderd zelfredzamen kunnen zich in een instelling bevinden (die 
een zorgplicht heeft voor deze mensen) maar kunnen ook thuis zijn. Voor instellingen is 
de continuïteit van de zorg afhankelijk van vele factoren (personeel, logistiek, 
nutsvoorzieningen etc.). Voor mensen die thuishulp krijgen is er (veelal) een netwerk 
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van mantelzorgers en zorginstellingen. Daarnaast zijn sommige mensen afhankelijk van 
medicijnen, waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn om deze ook daadwerkelijk tot zich te 
nemen. 
 
De belangrijkste randvoorwaarden voor instellingen en zorgnetwerken is dat er 
voldoende ‘handen’ aanwezig zijn. Deze kunnen ook bij uitvallen van systemen taken 
overnemen. De aard van de hulpvraag kan per hulpbehoevende verschillen. Via 
reguliere crisisprocessen vindt hierover afstemming plaats. Indien er 
hulpverleningscapaciteit beschikbaar is, kan assistentie worden verleend. Extra 
randvoorwaarden voor verticaal evacueren lijken, gezien de kleine kans van voorkomen 
en de grote omvang van een getroffen gebied, niet realistisch. Wel kan gedurende de 
dreigingsfase informatie worden verzameld om de reddingsoperatie voor verminderd 
zelfredzamen te bevorderen. Een mogelijke oplossing hiervoor is een publieke 
meldingslijn voor registratie van hulpbehoevenden (locatie, hulpvraag) gedurende de 
dreigingsfase. Hiermee is deze informatie beschikbaar voor de reddingsoperatie. 

 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen opgesteld: 
 

 Versterk de algemene zelfredzaamheid van mensen door bijvoorbeeld EHBO-cursussen 
aan te bieden en stimuleer de algemene fit- en weerbaarheid van mensen. Deze 
activiteit heeft betrekking op maatregelen die mensen in het algemeen weerbaarder 
maken; 

 Beschouw verticale en preventieve evacuatie in samenhang. Definieer een normenkader 
of stel resultaatseisen gerelateerd aan het slachtofferrisico en de leefbaarheid. Aan de 
hand van deze resultaateisen kan uitwerking gegeven worden aan evacuatiestrategieën 
voor overstromingen en aan de implementatie hiervan door veiligheidsregio’s 
(crisisbeheersing, crisiscommunicatie met aandacht voor verschillende doelgroepen) en 
gemeenten (ruimtelijk beleid voor shelters en voldoende vluchtplaatsen, risico 
communicatie) en door nationale overheden (zoals een brede, landelijke campagne en 
informatievoorziening); 

 Er is nader onderzoek nodig naar de oorzaken van slachtoffers en de factoren die de 
leefbaarheid beïnvloeden in relatie tot de omstandigheden op gebied van drink- en 
afvalwater en beschikbaarheid van ICT- en nutsvoorzieningen. Hiervoor is het nodig om 
gestructureerd nieuwe informatie te verzamelen van overstromingsgebeurtenissen 
omdat bestaande databases deze informatie niet bevatten; 

 Er dient meer inzicht te zijn in de voedselvoorraden die mensen thuis hebben, en in 
welke mate deze voorraden geschikt zijn om een bepaalde periode te overleven tijdens 
een verticale evacuatie. Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden met behulp van een 
vragenlijstensurvey; 

 Ontwikkel kaartmateriaal om inzicht te krijgen in de ruimtelijke mogelijkheden van 
verticale evacuatie. In deze kaarten kan informatie worden opgenomen over de 
aanwezige droge verdiepingen, locaties van bedrijven met gevaarlijke stoffen, locaties 
van shelters, kwetsbare objecten etc.  
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Bijlage A: Achterliggende onderzoeksvragen en 
reflectie 

In onderstaand kader zijn onderzoeksvragen opgenomen zoals gedefinieerd voor uitvoering van 
dit onderzoek. In deze bijlage is op basis van de resultaten hier een antwoord op gegeven.  
 

Capaciteit 
1. Hoe wordt de behoefte bepaald aan verticale evacuatie anders dan in de eigen woning? 
2a. Zijn er uitspraken te doen of vuistregels aan te reiken over de beschikbare en inzetbare 

reddingscapaciteit (ongeacht het bedreigd gebied)? 
2b. zo ja, wat zegt dat over de bovengrens van het aantal mensen dat verticaal geëvacueerd kan 

worden? 
2c. Zo ja, wat zouden vuistregels zijn van strategieën of de plek gekozen wordt voor verticale 

evacuatie? 
 
Eigen huis versus externe schuilplaats 
3. Hoe lang kan van mensen verwacht worden dat ze in hun eigen huis / in het bedreigd gebied 

blijven? 
4a. Wat zijn de randvoorwaarden om mensen gedurende de in vraag 3 bepaalde periode in hun eigen 

huis te laten verblijven? 
4b. Onder welke omstandigheden is te verwachten dat mensen bij een dreigende overstroming afzien 

van vertrekken en hun toevlucht nemen tot zichzelf verticaal in veiligheid brengen? 
4c. Is een inschatting te maken van welk percentage deze keus maakt? 
5. Wat maakt bewoners en woningen ongeschikt om in hun eigen huis verticaal te evacueren? Denk 

aan invaliden, kleine kinderen, zieke mensen die medicatie nodig hebben, bungalowwoningen? 
6. Onder welke voorwaarden zijn mensen bereid in een ander gebouw dan hun eigen huis te blijven? 
 
Randvoorwaarden Schuilplaats 
7. Welke eisen moeten gesteld worden aan gebouwen (van bedrijfsleven en overheid) om ze geschikt 

te laten zijn voor verticale evacuatie? Denk aan bouwtechnisch, toegang tot het gebouw, 
slaapvoorzieningen, veiligheid, voedsel/water, sanitair, gas, elektriciteit enz. 

8. Is het mogelijk en wenselijk te organiseren dat bestaande en nieuw te bouwen hoge gebouwen als 
veilige plek kunnen dien om verticaal te kunnen evacueren? Denk aan eisen in het bouwbesluit, 
financiële prikkels etc. 

9. Wordt rekening gehouden met de plek van de schuilplaats? Bijv. daar waar het water het snelst 
weg is zodat mensen zelfstandig het gebied kunnen verlaten.  

10. Is het zinvol om verticale evacuatie op voorhand te faciliteren, zo ja moet er dan worden 
voorbereid en zo niet, hoe te handelen als het moment daar is? 

 
Randvoorwaarden primaire levensbehoeften 
11. Hoe wordt de behoefte aan voedsel, water, medicatie en mogelijke andere primaire levensbehoefte 

bepaald? 
12. Hoe organiseer je distributie en wat is het maximum haalbare en welke consequentie heeft dit voor 

het aantal mensen dat gevraagd kan woorden verticaal te evacueren? 
13. Welke partijen zijn er nodig voor distributie van water, voedsel en medicatie etc.? moeten er 

bereikbare distributiepunten in het bedreigde gebied worden gecreëerd? 
14. Wat kan het bedrijfsleven doen? Hebben supermarktketens voldoende veerkracht om snel en 

adequaat distributiesysteem op te zetten en uit te voeren? 
15. In hoeverre zijn vitale sectoren in staat om hun contiguïteit bij een (dreigende) overstroming te 

garanderen? Indien ze bij een dreiging al besluiten tot afschakeling welke gevolgen heeft dat voor 
verticale evacuatie? 
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Capaciteit 
 

1. Hoe wordt de behoefte bepaald aan verticale evacuatie anders dan in de eigen 
woning? 
 
Een behoefte kan worden gezien als bewustzijn van een ontbering en begeren wat 
ontbreekt. In beginsel heeft een burger geen behoefte aan verticaal evacueren, 
immers een betere bescherming tegen overstroming zou dat onmogelijk maken. 
Echter een overstroming kan niet worden uitgesloten. Indien er verwachtingen 
worden gewekt (door de overheid) over het redden van mensen na x aantal dagen, 
over het distribueren van voedsel, over de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen 
in de woningen of een shelter vanwege een water robuuste inrichting zal de burger 
deze verwachtingen ook hebben bij een overstroming en kan het gezien worden als 
een behoefte. Als de overheid in een gebied inzet op verticaal evacueren en er zijn 
geen gebouwen met hoge verdiepingen zal niet in een behoefte worden voorzien. 
Als de overheid daarentegen in dit gebied inzet op preventief evacueren (en mensen 
doen dat), dan is er ook geen behoefte aan droge verdiepingen. 
 
Gegeven het feit dat men wil inzetten op verticale evacuatie wordt de behoefte dan 
ook bepaald door te kijken naar de (on)haalbaarheid van preventieve evacuatie en 
vervolgens het aantal vluchtplaatsen, en eventueel shelters, ten opzichte van het 
aantal achterblijvers (inwoners en als het significant is ook toeristen). 
 
 

Er bestaan voor verticaal evacueren, maar ook voor preventief evacueren en 
rampenbestrijding, in het kader van overstromingsrisicobeheer geen resultaatseisen 
gekoppeld aan slachtofferrisico of leefbaarheid. Wel wordt gesproken over 
“rampenbestrijding op orde” wat impliciet verwachtingen wekt over het functioneren van 
deze plannen (en dus ook behoeftes voedt). Om de behoefte te kunnen definiëren is het dan 
ook van belang dat de resultaten van de behoeftebepaling worden vertaald naar concrete 
ontwerpeisen voor rampenplannen en ruimtelijke gebouwen of ontwikkelingen. 
 
Om de behoeftes te kunnen bepalen is het dus van belang heldere randvoorwaarden te 
definiëren wat van de overheid op gebied van verticaal evacueren verwacht kan worden. 
Aanbevolen wordt mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en de 
verwachtingen van de overheid te koppelen aan informatievoorziening en een advies over 
handelingsperspectief en de omstandigheden. Op basis van de inzichten uit kosten-
batenanalyse en omdat de basisveiligheid al gerealiseerd wordt door middel van 
waterkeringen wordt geadviseerd dat per gebied wordt gekeken naar de mogelijkheden die 
het al biedt op basis van de reguliere inrichting. Gekeken kan worden of er 
vluchtmogelijkheden zijn of dat deze op termijn gecreëerd moeten (en kunnen) worden 
waarvoor ruimtelijk beleid nodig is. Als dat niet mogelijk is kunnen deze gebieden prioritair 
zijn voor preventieve evacuatie. Grootschalige investeringen in gebouwen en netwerken zijn 
veelal niet kosteneffectief en worden dan ook niet geadviseerd. 
 

2a. Zijn er uitspraken te doen of vuistregels aan te reiken over de beschikbare en inzetbare 
reddingscapaciteit (ongeacht het bedreigd gebied)? 
 
De beschikbare en inzetbare reddingscapaciteit is sterk afhankelijk van de omstandigheden: 
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1) De omvang van de overstroming, deze kan groot maar ook klein zijn en zal per 
gebeurtenis anders zijn; 

2) Het succes van preventieve evacuatie. Een deel van de bevolking zal voor de 
overstroming het gebied verlaten, deze hoeven daarna niet gered te worden of 
zichzelf te redden. De mate waarin mensen preventief het gebied kunnen verlaten is 
afhankelijk van de voorspeltijd maar ook van de bereidheid tot evacueren. Er zijn 
voorbeelden waar mensen ondanks een advies van de overheid niet evacueerden 
zoals in Norfolk in 2007; 

3) De mate waarin bekend is waar de mensen zitten en wat hun hulpvraag is. Indien 
exact de locatie en omstandigheden bekend zijn waar mensen gered moeten worden 
kan een logistiek plan worden gemaakt om deze mensen op te halen. Als deze 
locaties niet bekend zijn (omdat de informatie niet beschikbaar is), en als mensen 
ook zelf het gebied verlaten zal er ook gezocht moeten worden naar mensen om te 
redden wat veel capaciteit vergt en waarbij het lastig is prioriteiten te stellen om hulp 
te verlenen of verder te zoeken. Hierbij geldt wel dat het aantal gewonden naar 
verwachting van experts relatief beperkt is, zo zijn mensen die 
onderkoelingsverschijnselen hadden mogelijk al overleden vanwege de duur van de 
gebeurtenis en omdat er geen hulpverleners waren, tenzij ze door andere burgers 
weer werden opgewarmd; 

4) De mate waarin mensen zelf actie ondernemen om zichzelf te redden. Bij 
natuurrampen uit het verleden bleken tussen de 60 en 90% van de mensen zichzelf 
te redden. Deze kunnen op termijn wel weer een hulpvraag doen maar dan zijn ze 
buiten het overstroomd gebied.  

 
 Over de beschikbare bijstand geven de experts aan niet al te optimistische verwachtingen te 

hebben. De hulpvraag heeft niet alleen betrekking op mensen, maar ook op bedrijven, 
dieren en infrastructuur. Bij een kustoverstroming is er ook sprake geweest van extreme 
wind, bij een rivieroverstroming zijn grote delen van het rivierengebied bedreigd en is er 
veel capaciteit nodig voor opvang.  
Voor de inzet van reddingscapaciteit geven experts aan dat het in eerste instantie aankomt 
op flexibiliteit en improvisatie. Veel hulpverleningsmateriaal is daarnaast uitgerust op wielen 
en kan zo beperkt worden ingezet in een overstroomd gebied. Internationale bijstand komt 
traag op gang (en kan pas na optreden van de ramp worden aangevraagd) en is er pas na 
een aantal dagen op grote schaal aanwezig. Ook zal men moeten samenwerken met burgers 
die ook mensen willen (en gaan) redden. Het gaat hierbij om het kunnen inpassen van 
aangeboden hulp van professionals (ook internationaal) en burgers, en het zorgen dan deze 
tijdig ingezet kan worden.  
 
Met zekerheid valt dan ook te stellen dat er een tekort is aan reddingscapaciteit en dat het 
gaat om improvisatie. Ook de informatiepositie die ten grondslag ligt aan het reddingsplan is 
maar beperkt aanwezig al kunnen wellicht op basis van het beschikbare potentieel al wel 
prioriteiten worden gedefinieerd (zoals ziekenhuizen, zorginstellingen etc.). Het is dan ook 
aan te bevelen om planvorming veel meer te baseren op onzekerheid en prioritering en 
minder uit te gaan van beheersing van de situatie.  
 

2b. Zo ja, wat zegt dat over de bovengrens van het aantal mensen dat verticaal geëvacueerd 
kan worden? 
Deze bovengrens is in theorie gelijk aan het aantal inwoners van een gebied plus het aantal 
tijdelijke bezoekers. Voor toeristische gebieden (Zeeland, Waddeneilanden) kan de groep 
toeristen een significante bijdrage leveren. Natuurlijk zijn er ook mensen die wel in een 
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gebied wonen maar bijvoorbeeld op vakantie zijn. Als praktische bovengrens lijkt het dan 
ook goed om uit te gaan van het aantal bewoners aangevuld met toeristen in toeristische 
gebieden.  
 

2c. Zo ja, wat zouden vuistregels zijn van strategieën of de plek gekozen wordt voor verticale 
evacuatie? 
 
Vuistregels voor woningen zijn dat deze een droge en beschutte verdiepingen moeten 
hebben. Per buurt kan nagegaan worden of een significant deel van de woningen een 
potentiele vluchtplek heeft en hoeveel mensen op deze plekken zullen zitten en hoeveel 
vierkante meter deze ter beschikking hebben. 
 
Voor publieke shelters geldt dat het moet gaan om gebouwen die vanuit de dagelijkse 
functie al gebruikt worden voor opvang van grote groepen mensen (scholen, ziekenhuizen, 
stadions etc.) die een voldoende hoge en droge verdieping hebben. Het verdient 
aanbeveling deze gebouwen als vluchtplek te bestempelen; in beginsel zonder dat er 
aanvullende voorzieningen aanwezig zijn. De vraag is ook in welke mate regulering hiervan 
noodzakelijk is of dat van bestaande procedures gebruik gemaakt kan worden en dat deze 
ter plaatse worden aangevuld. Gezien de onzekerheden bij een dreiging en de lage 
frequentie van optreden adviseren we om dit pas in geval van een dreiging concreet in te 
vullen met een planningsstaf van de veiligheidsregio. 
 
Het evacueren van verminderd zelfredzamen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis vergt een grote 
capaciteitsvraag. Onderzoek in de VS laat zien dat het voor ernstig zieke patiënten in een 
ziekenhuis 3,75 minuten duurt om een patiënt 1 verdieping te verplaatsen met inzet van 4 
brandweermannen en 1 zorgverlener (Gildea en Etengoff 2005).  

 

Eigen huis versus externe schuilplaats 

3. Hoe lang kan van mensen verwacht worden dat ze in hun eigen huis / in het bedreigd 
gebied blijven? 
 
Verticaal evacueren is een strategie om tijdelijk in het gebied te schuilen omdat evacueren 
tijdens de ontwikkeling van de overstroming gevaarlijker is. Verticaal evacueren is niet 
bedoeld om in het gebied te blijven wonen en werken na een overstroming.  

 
Een periode van 3 dagen lijkt te kort om te kunnen garanderen dat alle mensen gered 
kunnen worden. Argumenten hierbij zijn de omvang van de problematiek, de hoeveelheid 
beschikbare middelen en de wijze waarop internationale bijstand op gang komt. Empirisch 
bewijs hiervoor ontbreekt echter door de afwezigheid van overstromingen.  
Andersom is de vraag hoe lang mensen in het gebied kunnen blijven waarbij al is gezegd 
dat verticale evacuatie geen strategie is om in het overstroomde gebied te blijven wonen, 
werken en recreëren. Naarmate mensen langer in het gebied blijven is de kans dat er extra 
slachtoffers vallen natuurlijk wel groter, echter de kwetsbaarheid van mensen is het 
grootste in de ontwikkelfase van de overstroming. Echter ook de hulpverleningscapaciteit is 
beperkt, hulpverleningsorganisaties in Nederland zijn gedimensioneerd op veel kleinere 
rampgebeurtenissen die ordegrootte eens in de 10 jaar voorkomen (AGS 2008).  
Door uitval van de voorzieningen zullen de meeste mensen geneigd zijn om het gebied 
(zelf) te verlaten of om hulp te vragen. Bij natuurrampen uit het verleden blijkt dat 60-90% 
van de mensen zelf het gebied verlaat. Bij overstromingsgebeurtenissen in de wereld blijkt 
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dat in de meeste gevallen na een week de meeste mensen het gebied hebben kunnen 
verlaten. Het lijkt dan ook niet verstandig een bovengrens te willen stellen aan de periode 
hoe lang men in het gebied kan blijven. Deze periode is uiteraard zo kort mogelijk maar de 
duur is afhankelijk van de omstandigheden. 
 

4a. Wat zijn de randvoorwaarden om mensen gedurende de in vraag 3 bepaalde periode in hun 
eigen huis te laten verblijven? 
 
Als randvoorwaarde geldt dat mensen moeten kunnen beschikken over een droge en 
beschermde plek. Daarbij moeten zij zelf zorgdragen voor water, voedsel, medicatie en 
warme kleding. De overheid kan zorgen, in samenwerking met beheerders, dat vooraf de 
mogelijkheid is om de voorzieningen aan te vullen door beschikbare voorraden die reeds 
aanwezig zijn te benutten.  
Gedurende de dreigingsfase kan de overheid nog faciliteren en stimuleren dat mensen meer 
voorraden aanleggen (drinkwater uit de kraan, distributie via supermarkten als die nog open 
zijn) en om nuts- en ICT voorzieningen zo lang mogelijk in stand te houden. 
 
Een tweede randvoorwaarde is informatie. Het is van belang mensen zowel in de koude fase 
als dreigingsfase gericht informatie te geven over verticaal evacueren en de 
omstandigheden. 
 
Randvoorwaarden gericht op continuïteit van ICT- en nutsvoorzieningen na een 
overstroming, de afval- en drinkwaterketen lijken niet reëel voor verticaal evacueren op 
basis van de kosten. Ook beheerders geven aan dat dit niet reëel is om te verwachten dat 
ze dit gaan realiseren vanwege de kleine kans op een overstroming. Ook is het niet reëel 
randvoorwaarden te definiëren voor distributie van voedsel gezien de beperkte 
mogelijkheden om het binnen het overstromingsgebied van deur tot deur te verspreiden.  
 
Afhankelijk van de inzet van shelters kunnen deze nog worden ingezet als ´evacuatiehub´. 
Hierbij kunnen deze shelters worden bevoorraad voor, of wellicht zelfs tijdens de 
overstroming en gelden als tussenstation of springplank voor de reddingswerkers en 
evacuatie van mensen. Voor deze bevoorrading is minder capaciteit noodzakelijk, en voor 
de evacuees is de afstand tot de shelter vanuit de woning (relatief) beperkt als die in de 
wijk staat. 
 

4b. Onder welke omstandigheden is te verwachten dat mensen bij een dreigende overstroming 
afzien van vertrekken en hun toevlucht nemen tot zichzelf verticaal in veiligheid brengen? 
 
Verticaal evacueren is een strategie die hoort bij situaties met te weinig tijd voor preventief 
evacueren. Vanwege verschillen in infrastructuur en bevolkingsdichtheid kan dat per gebied 
anders zijn. Op basis van eerder onderzoek (referentie?) is al geconstateerd dat mensen 
verticaal evacueren, thuis en naar een shelter, zien als een realistische strategie als die hen 
wordt voorgelegd. 
 
Het gedrag van mensen is vooral gebaseerd op informatie. Als ze voldoende bewust zijn en 
kennis hebben van de situatie en mogelijke handelingen kunnen ze op basis van het besef 
van een tekort aan tijd deze keuze maken. Echter dat vereist wel inzicht in de haalbaarheid 
van preventieve evacuatie. Daarbij moeten zij worden geïnformeerd over wat zij zelf kunnen 
doen. De overheid heeft hierin, middels communicatie, de mogelijkheid de mensen te sturen 
naar eigen woning of shelter. 
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De praktijk laat zien dat mensen hun gedrag ook laten afhangen van het gedrag van 
anderen in hun netwerk. De overheid kan hierop inspelen door opiniemakers te betrekken 
bij hun communicatiestrategie. 
 
Uiteindelijk gaat het ook om framing, het beeld dat wordt opgeroepen over verticaal 
evacueren en shelters. Zo kan door het beeld van voorzieningen de hoeveelheid mensen die 
naar een shelter gaat worden gestuurd. Zo kan ook de keuze voor preventief en verticaal 
evacueren worden beïnvloed. Als benadrukt wordt dat veel mensen onderweg zullen 
verdrinken zal het animo om preventief te evacueren afnemen.  
 

4c. Is een inschatting te maken van welk percentage deze keus maakt? 
 
De verwachting van experts is dat mits tijdig en adequaat gecommuniceerd wordt (en dat 
deze ook als logisch wordt ervaren) het merendeel van de bevolking de strategie van de 
overheid zal opvolgen. Het aspect van tijdig betekent dat de overheid het advies zal moeten 
geven voordat iedereen het eigen plan al heeft opgemaakt en reeds in uitvoering heeft. 
Adequaat wil zeggen dat het besluit ook logisch moet zijn en onderbouwd met argumenten.  
 
Voor preventieve evacuatie is er enig empirisch bewijs. Tijdens Katrina in de VS bleef 
ongeveer 20% van de mensen achter wat  hun eigen keuze was vanwege huisdieren, geloof 
in de overheid, zorg voor anderen etc.). Tijdens Gustav een paar jaar later in hetzelfde 
gebied bleef maar 5% achter. Uiteraard is hier een verband met de ervaringen tijdens 
Katrina. Het werkelijk aantal achterblijvers zal altijd variëren. Zo was ongeveer 50 jaar 
eerder ook een overstroming in het gebied geweest waarvan de impact in feite uit het 
geheugen was verdwenen. In Nederland wordt op basis van de ervaringen in de VS en 
risicoperceptie onderzoek in Nederland vaak aangenomen dat 80% van de mensen 
preventief zal evacueren als tot deze strategie wordt opgeroepen.  
In dit onderzoek zijn ook resultaten getoond waaruit blijkt dat mensen verticaal evacueren 
ook een realistische strategie vinden. Daarom is de verwachting van experts dat indien de 
overheid tijdig en adequaat oproept tot verticale evacuatie een gelijke respons is te 
verwachten. 
 

5. Wat maakt bewoners en woningen ongeschikt om in hun eigen huis verticaal te evacueren? 
Denk aan invaliden, kleine kinderen, zieke mensen die medicatie nodig hebben, 
bungalowwoningen? 
 
Moderne woningen zijn volgens experts bestand tegen de gevolgen van een overstroming. 
De enige voorwaarde is dat er een droge verdieping is. De voorzieningen als gas en elektra 
en afvalwater zullen uitvallen in de woning na een overstroming echter de invloed op het 
slachtoffers is beperkt (al kan niet worden gezegd dat hierdoor er geen extra slachtoffer zal 
vallen).  
 
Voor oudere bouw, als bij eensteensmuren, is de kans op instorting groter volgens experts. 
In de praktijk zullen wat gebouwen instorten zeker bij snelstromend water dicht bij de bres. 
Er zullen echter ook veel gebouwen blijven staan (zie bijvoorbeeld 1953). Er bestaan geen 
eenduidige inzichten in de mate waarin gebouwen instorten, de verwachting op basis van de 
historie is dat het merendeel van de ze gebouwen wel blijft staan. In de ruimtelijke analyse 
naar beschikbare vluchtplaatsen kan dit worden meegenomen. 
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De geschiktheid van bewoners om verticaal te evacueren hangt sterkt af van de fysieke 
gesteldheid. Naarmate men in het dagelijks leven kwetsbaarder is zal dat bij een 
overstroming ook zo zijn. Slachtofferanalyses na overstromingen laten zien dat de groep 
ouderen van boven de 65 en kinderen altijd relatief groot is vertegenwoordigd. Er bestaan 
geen definities over wanneer een persoon geschikt of ongeschikt is om verticaal te 
evacueren, dat is erg af van de persoonlijke omstandigheden en de omgeving.  
 

6. Onder welke voorwaarden zijn mensen bereid in een ander gebouw dan hun eigen huis te 
blijven? 
 

 De sleutel voor het sturen van mensen van een potentiele vluchtplek naar een shelter ligt 
vooral bij communicatie en het beeld dat bij de shelter wordt opgeroepen. Naarmate de 
overheid meer nadruk legt op de shelter en ook zegt dat hierin voorzieningen zijn voor de 
leefbaarheid zullen meer mensen hierheen gaan. Op deze manier is het dus een 
mogelijkheid om het gedrag van mensen te beïnvloeden in gebieden waar woningen relatief 
weinig vluchtmogelijkheden hebben. De overheid kan hiermee dus het evacuatiegedrag 
beïnvloeden. 

 

Randvoorwaarden schuilplaats 

7. Welke eisen moeten gesteld worden aan gebouwen (van bedrijfsleven en overheid) om ze 
geschikt te laten zijn voor verticale evacuatie? Denk aan bouwtechnisch, toegang tot het 
gebouw, slaapvoorzieningen, veiligheid, voedsel/water, sanitair, gas, elektriciteit enz. 
 
De basisrandvoorwaarde voor verticale evacuatie is een droge en beschermde plek in het 
overstroomde gebied. Naast woningen kunnen dit openbare gebouwen zijn die bij 
overstromingsdreiging toegankelijk moeten zijn.  
 
De vraag is hoeveel ruimte hiervoor per persoon noodzakelijk is en welke voorzieningen er 
moeten zijn. Gezien de omvang van de ramp, de lage frequentie en de kosten is het niet 
reëel om hier de omgeving speciaal voor op in te richten. Wel kan slim gebruik worden 
gemaakt van ruimtelijke ontwikkelingen die komen (zoals de herinrichting van een wijk en 
de nieuwbouw van scholen en ziekenhuizen) en processen en netwerken uit het dagelijks 
leven  (bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten en zorgverlening en mantelzorg). 
 
In de casestudie van Mastenbroek en Dordrecht is het aantal verticale evacuees gerelateerd 
aan 1) het aantal objecten met een droge verdieping en 2) het oppervlak van deze droge 
verdiepingen. Voor beide parameters blijkt dat in bestaande bouw er al in veel buurten 
significante hoeveelheden vluchtplaats zijn. Er is echter geen criterium of maatlat om vast 
te stellen of dat er voldoende zijn, ook humane factoren spelen hierbij een rol. De literatuur 
doet geen uitspraak over minimale ruimtes om te overleven. 
 
Om te overleven is het minimaal dat mensen in een gebouw passen, met een paar vierkante 
meter is dan voldoende volgens experts. Om comfort te hebben is meer ruimte 
noodzakelijk. De reguliere richtlijnen van shelters van het Rode Kruis, waarin bijvoorbeeld 
ook is opgenomen hoeveel toiletten er noodzakelijk zijn (veronderstellende dat deze 
werken) lijken niet van toepassing omdat deze zijn gemaakt voor (in verhouding tot een 
overstroming) kleine groepen mensen. Enerzijds zal het leiden tot dermate grote eisen aan 
voorzieningen en hiermee hoge kosten die deze alleen tijdens een (zeer uitzonderlijke) 
overstroming nodig zijn (en anders niet benut worden). Anderzijds is het de vraag hoeveel 
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mensen naar een shelter komen en lijkt het niet voor de hand te liggen dat mensen 
weggestuurd worden omdat de shelter ‘vol’ is. Shelters bij overstromingen zijn dan ook 
vooral bedoeld om te overleven. Als het beeld van de samenleving is dat het in een shelter 
veilig of leefbaar is kunnen relatief veel mensen uit eigen beweging komen, zo worden 
ziekenhuizen ook vaak als shelter gezien. In New Orleans zijn er zo ook duizenden mensen 
naar een ziekenhuis gekomen ten opzichte van een paar 100 patiënten (Deichman 2006). 
Deze ‘bezoekers’ zullen ook behoeftes hebben voor eten en drinken, echter kunnen zij ook 
helpen bij de verzorging. 
 
Een extra aspect bij verticale evacuatie is dat de hoeveelheid mensen die naar een bepaalde 
locatie (in woningen of in publieke shelters) gaat lastig te voorspellen is. In grote lijnen 
kunnen wellicht schattingen worden gemaakt, per object is dat veel lastiger en zullen soms 
veel meer en soms veel minder mensen dan bedacht komen. Omdat verticale evacuatie 
altijd in de nabijheid plaatsvindt, is er ook de mogelijkheid om in de dreigingsfase nog 
‘verder te kijken’, immers de eventuele drukte is op dat moment al zichtbaar.  
 
Voorzieningen zullen de leefbaarheid bij evacuatie verbeteren, maar zijn niet noodzakelijk 
om te overleven en de relatie lijkt niet significant ten opzichte van de consequenties van de 
overstroming zelf. Daarbij is het, gegeven de onvoorspelbaarheid van de situatie, niet 
realistisch te veronderstellen dat deze voorzieningen gegarandeerd kunnen worden na een 
overstroming. Dit geldt ook voor beheer- en noodmaatregelen al kunnen die lokaal nog 
enige uitstel bieden.  
 
Indirect zijn er ook randvoorwaarden te stellen voor de voorzieningen in een schuilplaats 
door de continuïteit van netwerken in de dreigingsfasen en zo mogelijk de 
overstromingsfasen. 
De beheerder van de ICT en nutsvoorzieningen zal in de dreigingsfase uit behoud van deze 
netwerken, en vanwege schadereductie, ook de netwerken afschakelen (waardoor ook 
andere processen uitvallen). Dat geldt onder andere voor ICT en elektra. Dit afschakelen 
kan de verticale en preventieve evacuatie wel significant negatief beïnvloeden en een effect 
hebben op schade en slachtoffers. Later afschakelen kan de ketteneffecten groter maken en 
wellicht branden en ontploffingen in het overstroomd gebeid veroorzaken. Dit zal leiden tot 
grotere schade (mits de overstroming plaatsvindt, we merken hierbij op dat we veel vaker 
evacueren dan dat een overstroming zal plaatsvinden) maar waarschijnlijk nauwelijks tot 
meer slachtoffers. Omdat het voorkomen van slachtoffers de hoogste prioriteit heeft is het 
wenselijk op voorhand al regelingen te treffen over de continuïteit van deze netwerken in de 
dreigingsfase. Hierbij merken we op dat ten opzichte van 1 overstroming naar verwachting 
minstens 5 evacuaties voorkomen. Dat betekent dat bij 1 van de 5 gebeurtenissen de extra 
schade zal optreden en bij 4 van de 5 gebeurtenissen de economie sneller kan worden 
herstart.  
Op basis van deze overwegingen stellen we voor hiervoor afspraken te maken om in de 
dreigingsfase de ICT-, nuts en afvalwatervoorzieningen in stand te houden (dit is als een 
mogelijke randvoorwaarde gedefinieerd). We adviseren niet om gebouwen zodanig in te 
richten dat deze voorzieningen ook na een overstroming functioneren omdat evacuatie 
tijdelijk is en de relatie met het slachtofferrisico beperkt is of niet aangetoond is. Een 
uitzondering zijn zorginstellingen waarbij de aanwezigheid van personeel cruciaal is maar 
ook de voorzieningen tijdens een overstroming. Echter ook voor deze instellingen lijkt het 
reëler om beter te benutten wat er al is dan om hier speciaal op in te richten omdat ook 
deze instellingen zullen evacueren na verloop van tijd. Het is wel van belang dat deze 
bewust zijn van de handelingen die ze kunnen verrichten om de veerkracht van de 
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organisaties te vergroten. 
 
Noodvoorzieningen kunnen tijdelijk enkele functies in stand houden. Gezien de hoeveelheid 
beschikbare noodvoorzieningen in Nederland en de verwachte omvang van de vraag kan 
volgens experts maar in een klein deel worden voorzien. Hiervoor kunnen prioriteiten 
worden gesteld. De noodvoorzieningen zijn veelal ook afhankelijk van brandstof, hiervoor is 
ok een logistiek proces nodig om het binnen het overstroomd gebied te verspreiden. Dat 
loopt tegen dezelfde problemen aan als het redden van mensen en zal deels een beroep 
doen op hetzelfde materiaal wat hiervoor nodig is. Lokaal kunnen al aanwezige 
noodvoorzieningen tijdelijk enig soelaas bieden, en lokaal kunnen in de dreigingsfase nog 
enkele voorzieningen worden aangebracht.  
 

8. Is het mogelijk en wenselijk te organiseren dat bestaande en nieuw te bouwen hoge 
gebouwen als veilige plek kunnen dienen om verticaal te kunnen evacueren? Denk aan eisen 
in het bouwbesluit, financiële prikkels etc. 
 
De overheid heeft diverse mogelijkheden om het ruimtelijk beleid te beïnvloeden 
(structuurvisie, bestemmingsplan, bouwbesluit, subsidies etc.), in die zin is het dus mogelijk 
om de ruimtelijke inrichting positief voor verticale evacuatie te beïnvloeden. Niet alle 
maatregelen zijn wenselijk. Binnen het deltaprogramma is voor ‘nieuwbouw en 
herstructurering’ het bouwbesluit niet als het hiervoor geëigende middel aangemerkt, men 
stond een meer generieke oplossing voor maar deze is (nog) niet concreet benoemd in het 
deltaprogramma. 
 
Voordat beleid wordt geformuleerd verdient het aanbeveling eerst te bepalen of er een 
tekort is aan vluchtplaatsen. Op basis van de casusgebieden blijkt dat in veel wijken al veel 
vluchtplekken bestaan. Ook zijn de veiligheidsregio’s voor beide gebieden in staat geweest 
om potentiele shelters aan te wijzen op basis van bestaande gebouwen die dagelijks voor 
grote groepen mensen worden gebruikt. Echter ook is gebleken dat er wijken zijn waarin 
mogelijk een tekort aan vluchtplaatsen is. Daarnaast kunnen de resultaten van deze twee 
casussen niet zomaar op heel Nederland van toepassing worden verklaard. We stellen dan 
ook als randvoorwaarde dat per regio (CBS buurt) inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel 
vluchtplaatsen er zijn en dat getoetst wordt hoe deze zich verhouden tot de aantallen 
inwoners, noodzaak voor shelters en haalbaarheid van preventieve evacuatie. We bevelen 
aan de randvoorwaarde op te laten stellen middels een analyse die voorgelegd wordt aan 
het openbaar bestuur dat er dan een standpunt over in moet nemen.  
 
Op de langere termijn kan er ruimtelijk beleid worden ontwikkeld waarin nieuwbouw van 
woningen of shelters gericht op realisatie van voldoende droge verdiepingen op termijn in 
de buurt, het is dan aan de regio te bepalen hoe ze dat realiseren en wat wenselijke 
maatregelen zijn. Voor de provincies en gemeenten die ruimtelijk beleid vormgegeven is het 
dan wel noodzakelijk dat te verankeren in de plannen. De veiligheidsregio kan hierin een 
agenderende rol hebben vanuit de evacuatiemogelijkheden. De vraag is echter wel in welke 
mate dit financieel haalbaar zal blijken te zijn als het leidt tot grote extra investeringen voor 
verticale evacuatie.  
 
Op de korte termijn kunnen door de veiligheidsregio ook prioriteiten worden gesteld in 
crisisplannen bijvoorbeeld door prioriteiten te stellen voor preventieve evacuatie voor 
bepaalde buurten als blijkt dat de mogelijkheden voor verticale evacuatie beperkt zijn. 
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9. Wordt rekening gehouden met de plek van de schuilplaats? Bijvoorbeeld daar waar het 
water het snelst weg is zodat mensen zelfstandig het gebied kunnen verlaten.  
 
Er worden geen andere randvoorwaarden aan de schuilplaats gesteld dan dat deze droog 
(voldoende hoog) en beschermd (een dak) is. Aanvullend daarop wordt aangeraden dat de 
schuilplaats een uitgang heeft (bijvoorbeeld een dakraam) om de schuilplaats te kunnen 
verlaten indien nodig. De vraag is of je dat in regelgeving moet verankeren (en hoe, als een 
algemene regel of in bepaalde gebieden) of hiervoor een randvoorwaarde kan definiëren 
omdat de handhaving in de praktijk lastig is.  
  
Voor shelters die gebruikt worden als centrale locatie voor de reddingsoperatie kunnen 
aanvullende eisen worden gesteld vanuit het oogpunt van de reddingsoperatie. Het is ook 
wenselijk dat deze locaties dan bekend zijn voor de burger. We introduceren hiervoor het 
woord ‘evacuatie hub’. Deze locaties zijn het vertrekpunt voor de hulpverleners voor de 
reddingsoperatie in de buurt, en de mensen in de buurt weten dat ze hier naar toe kunnen 
om hulp te ontvangen, of dat het een ankerpunt is in de weg om zichzelf te redden. 
 
Indien er een keuzemogelijkheid is voor deze shelters is de aansluiting op hoge gronden 
(gebieden die niet kunnen overstromen), of hoge lijnelementen (dijken, wegen die droog 
blijven na een overstroming en een overstroomd gebied doorsnijden) natuurlijk een pre 
zodat mensen deze kunnen gebruiken om het gebied te verlaten.  
 
Binnen de huidige planvorming is een reddingsoperatie niet uitgewerkt. Het ligt natuurlijk 
wel voor de hand om rekening te houden met de waterdieptes na een overstroming. In de 
eindsituatie van een overstroming die na een paar dagen is bereikt kunnen de 
waterstanden, zeker bij kustgebieden, veel lager zijn dan de pieken gedurende de dagen 
ervoor. Dat komt omdat het water zich steeds verder verplaatst naar diepere delen (de 
oude droogmakerijen). Voor het rivierengebied en kleine dijkringen is dat weer anders, deze 
kunnen meer als bakjes worden beschouwd. Echter deze kunnen deels op basis van vrij 
verval al snel weer wat leeglopen. 
 

10. Is het zinvol om verticale evacuatie op voorhand te faciliteren, zo ja moet er dan worden 
voorbereid en zo niet, hoe te handelen als het moment daar is? 
 
Verticale evacuatie is een effectieve strategie om het aantal slachtoffers bij overstroming te 
beperken indien er te weinig tijd is om preventief te evacueren. Voor verminderd 
zelfredzamen kan verticaal evacueren zelfs ook bij een voorspeltijd die voldoende is voor 
zelfredzame burgers leiden tot een lager slachtofferrisico omdat evacuatie voor deze groep 
op zichzelf al gevaarlijk is. Omdat evacuaties vaker voorkomen dan overstromingen zal 
zeker voor de meest kwetsbaren het vele malen evacueren niet opwegen tegen de gevolgen 
van 1 overstroming (Kolen 2013).  
 
Om de strategie goed in te kunnen zetten is risicocommunicatie noodzakelijk om de 
bevolking hiermee bekend te maken. Op voorhand is het noodzakelijk dat mensen met deze 
strategie bekend zijn en dat deze strategie bij weinig tijd zinvol is. Mensen moeten ook 
bekend zijn met waar droge plekken in de buurt zijn (woningen, shelters) en als te weinig 
beschikbare tijd is en wat dan van hen verwacht wordt. Het is wenselijk dat zowel wordt 
gekeken naar de woningen als de noodzaak voor publieke shelters (of evacuatie hubs). Dat 
verondersteld dat de overheid hier een assessment over heeft gedaan en dat heeft vertaald 
in planvorming en risicocommunicatie.  
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In geval van een dreiging kan de overheid door crisiscommunicatie concrete informatie en 
handelingsperspectieven geven gebruik maken van de informatie van voorspellingen uit de 
watersector. Dit vereist:  

1) Dat de overheid in staat is om de effectiviteit van verschillende evacuatie strategieën 
in te schatten. 

2) Dat de overheid (tijdig) een keuze kan maken over evacueren. Literatuur en 
oefeningen laten zien dat de keuze om te evacueren, vanwege de grote gevolgen, 
wordt uitgesteld. Het verdient aanbeveling hiervoor beslisdiagrammen op te stellen 
aan de hand waarvan bepaald kan worden wanneer het optimale moment is om te 
evacueren.  

3) Dat de overheid in staat is om concrete, lokaal relevante, informatie te verspreidenen 
deze te framen zodat het gedrag dat bij de evacuatiestrategie past wordt uitgelokt. 

 
Voor publieke shelters is reeds de spanning geconstateerd tussen de mate waarin dat vooraf 
in procedures en afspraken uitgewerkt moet worden en de mate waarin dat in de 
dreigingsfase wordt vormgegeven. Op basis van de lage frequentie van overstromingen, en 
de onzekerheid over beschikbare tijd en middelen adviseren we om de concrete uitwerking 
pas te doen in de dreigingsfase, wel kan vooraf het object al worden aangewezen (en 
wellicht zelfs worden gemarkeerd zodat het ook zichtbaar is voor bezoekers) als potentiele 
shelter.  
 
Voor zorginstellingen is de relatie tussen de voorzieningen en slachtoffers meer evident, 
echter de (financiële) omvang van mogelijke inrichtings- en ontwerpmaatregelen voor 
gebouwen vanwege een laagfrequente overstroming is ook groter. Omdat ook deze 
instellingen uiteindelijk evacueren wordt geadviseerd hierbij vooral de veerkracht van deze 
organisaties te versterken door slimmer gebruik te maken van de beschikbare middelen in 
de dreigingsfase (zoals personeel- en voorraadbeheer). Waterbewustzijn is dan wel een 
vereiste. Hiermee wordt dus op voorhand de basis voor het handelen gelegd wat 
geactiveerd wordt via de reguliere crisisprocessen. 

 

Randvoorwaarden primaire levensbehoeften 

11. Hoe wordt de behoefte aan voedsel, water, medicatie en mogelijke andere primaire 
levensbehoeften bepaald? 
 
Net zoals onder normale omstandigheden mag van de mensen verwacht worden dat zij in 
hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien, dat geldt ook voor mensen die behoefte hebben 
aan medicatie. Het is niet realistisch of wenselijk te verwachten dat bij een 
overstromingsdreiging de overheid dit overneemt. Indien mensen in een instelling verblijven 
zal deze instelling natuurlijk hierin wel de taak hebben die ze normaal ook hebben.  
 
In het algemeen geldt dat vrijwel iedereen enige voorraad aan voedsel, drinken en evt. 
medicatie in huis heeft. De vraag is in welke mate deze voldoende is en benut kan worden 
in de gehele periode van verticaal evacueren. 
 
Op voorhand is er de neiging om de behoeftes (zoals eten en drinken) te bepalen op basis 
van de voorzieningen in het huidige leven. De vraag is of dat realistisch is gezien de 
overstromingsramp en alle gevolgen van dien. In beginsel gaat het om wat nodig is om te 
overleven.  
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Gezien de beperkte capaciteit van de overheid en samenleving voor distributie, de 
houdbaarheid van voedsel (stel dat een overstroming ergens tussen de 100 en 1000 jaar 
voorkomt dan zal het tot die tijd bewaard moeten worden), en omdat mensen in het 
dagelijks leven ook zelf in deze behoeftes moeten voorzien ligt verantwoordelijkheid om 
over de benodigde middelen te beschikken bij de mensen (en instellingen) zelf. Ook in de 
VS, waar men veel ervaring heeft met evacuatie, worden mensen opgeroepen om zelf eten 
en drinken en slaapgerei mee te nemen, zelfs naar een publieke shelter.  
 
De overheid kan ook adviseren om zelf maatregelen te nemen, met name drinkwater kan 
door de mensen zelf, vanuit de eigen woning, worden opgeslagen. Hiermee is aan een van 
de belangrijkste randvoorwaarden voorzien. Tijdens de dreigingsfase kan door afstemming 
met de drinkwaterbedrijven nog de leveringszekerheid nog worden vergroot. 
 
Naast informatievoorziening, zodat mensen maatregelen kunnen treffen, kan de overheid 
ook de aanwezig voorraden in het gebied beïnvloeden. De overheid kan faciliteren door in 
de dreigingsfase (indien beschikbaar) middelen, en eventueel mensen, beschikbaar te 
stellen en bijvoorbeeld distributie te stimuleren (of te ondersteunen). Het is met name 
interessant om de logistiek van supermarkten te gebruiken, deze zijn er al op ingericht om 
winkels snel en frequent te bevoorraden. Daarnaast liggen de winkels verspreid in het land, 
veelal verdeeld over de wijken (vanuit economische motieven van de eigenaren). Er zijn 
hierbij wel afspraken (en schaderegelingen) nodig om winkels open te houden en wellicht te 
ondersteunen omdat de eerste reactie is dat deze zullen sluiten vanwege de veiligheid (en 
beschikbaarheid) van personeel en om eigendommen in veiligheid te brengen. 
 
Voor de verminderd zelfredzamen geldt ook dat deze zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen welzijn. Indien ze in instellingen zitten hebben deze ook een rol. Daarnaast zullen 
familieleden en sociale netwerken (communities) ook een rol hebben bij de zorg voor de 
verminderd zelfredzamen. De capaciteit van de hulpdiensten is onvoldoende om al deze 
mensen te helpen, de overheid kan wel faciliteren door middel van informatie. Een 
mogelijkheid is een centraal meldpunt waarbij verminderd zelfredzamen zich kunnen 
melden in geval van een dreiging met kenmerken van hun specifieke situatie. Hiermee kan 
direct een informatiepositie worden opgebouwd voor de reddingsoperatie. 
Risicocommunicatie moet borgen dat dit meldpunt voldoende bekend is onder de bevolking, 
het ligt voor de hand dat dit meldpunt ook voor andere crisisdoeleinden te gebruiken.  
 

12. Hoe organiseer je distributie en wat is het maximum haalbare en welke consequentie heeft 
dit voor het aantal mensen dat gevraagd kan worden verticaal te evacueren? 
 
Distributie heeft geen aangetoonde consequenties voor het aantal mensen dat gevraagd kan 
worden verticaal te evacueren indien preventieve evacuatie niet haalbaar is. Wel kan 
hiermee de leefbaarheid worden vergroot door al tijdens de dreigingsfase voorraden te 
vergroten die benut kunnen worden voor verticale evacuatie. Als er een keuze is voor 
preventief of verticaal evacueren kan het wellicht wel een rol spelen omdat zo de veerkracht 
kan worden vergroot. Hier is in vraag 11 al op ingegaan rondom supermarkten.  
De distributie zal op basis van de al bestaande capaciteiten en bevoegdheden kunnen 
plaatsvinden tot aan de rand van het overstroomd gebied. Volgens experts kunnen 
voorraden (mits deze er zijn) uit heel Europa worden aangesproken en benut, mits tijdig 
geïnitieerd. Bestaande afspraken en wetgeving voorzien hier al in. 
Distributie buiten het overstroomd gebied is volgens experts relatief makkelijk uitvoerbaar 
omdat wegen nog beschikbaar zijn en veel materieel kan worden georganiseerd. Zelfs bij 
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stormschade is dat relatief snel opgeruimd zodat hulpdiensten en konvooien zich kunnen 
verplaatsen. 
 
Distributie binnen het overstroomd gebied is echter een ander vraagstuk. Binnen dit gebied 
is de infrastructuur nauwelijks beschikbaar, ook de mensen en middelen om het te 
vervoeren zijn een aandachtspunt. Het aantal helikopters is beperkt (orde 100 in Nederland 
blijkt uit capaciteitenanalyses), waarbij er ook voldoende piloten en brandstof moet zijn om 
deze continu te kunnen benutten. Daarnaast is de vraag of de plaats bereikt kan worden 
waar al de mensen zitten of dat alleen strategische punten kunnen worden bereikt. Het 
laatste leidt tot extra verplaatsingen van de verticale evacuees, het is de vraag of deze 
terug gaan naar de vertreklocatie of als ze zich kunnen verplaatsen zich richten op het 
verlaten van het gebied (immers, het verplaatsen is ook gevaarlijk vanwege onderkoeling 
en verdrinking), 
 
Improvisatie lijkt een noodzaak waarbij met name onder leiding van de hulpdiensten, 
ondersteund door defensie, de distributie zal plaatsvinden. Ook is zeker in het begin 
onbekend waar de mensen zitten, waar behoefte aan is en hoe mensen aan middelen 
kunnen komen. Verplaatsing binnen het overstroomd gebied van goederen zal veelal in 
grote pakketten (bulk) plaatsvinden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld wel shelters worden 
bevoorraad.  
Ook andere plaatsen die bereikbaar zijn kunnen zo worden bevoorraad al geldt voor deze 
plaatsen dat hier ook de evacuees wellicht al zelf weg kunnen en gaan en dus de vraag naar 
deze middelen minder is.  
 
Een interessante vraag is hoe we tijdens of direct na een overstroming omgaan met 
voorraden die in een gebied achter slot en grendel liggen. Bijvoorbeeld omdat een 
supermarkt dicht is. Vanuit de optiek van orde handhaving is het natuurlijk niet toegestaan 
dat deze voorraden aangesproken worden door het openbreken van de winkel. Vanuit een 
overlevingsoptiek is het natuurlijk onverstandig om deze voorraden niet te gebruiken. 
Aanbevolen wordt dan ook om hier niet de orde handhaving voorop te stellen maar te 
faciliteren dat deze voorraden kunnen worden gebruikt voor de leefbaarheid in het gebied 
(eventueel gekoppeld aan schadevergoedingen voor de eigenaren). 
 

13. Welke partijen zijn er nodig voor distributie van water, voedsel en medicatie etc.? Moeten er 
bereikbare distributiepunten in het bedreigde gebied worden gecreëerd? 
 
Experts geven aan dat de reguliere beheerders (zoals drinkwaterbedrijven) en eigenaren 
(zoals  supermarkten, transportbedrijven), betrokken bij distributie van water, voedsel en 
medicatie, ook bij overstroming in staat worden geacht te zijn de distributie te verzorgen tot 
aan de rand van het bedreigde gebied, eventueel kunnen ze hierbij geholpen worden door 
defensie, met internationale middelen. Ook het activeren van de crisisstructuren en 
wetgeving waardoor middelen gevorderd kunnen worden kan hierbij een hulpmiddel zijn. 
Om goederen te distribueren zijn de goederen zelf ook nodig, hierin wordt door experts 
geen knelpunt verwacht omdat deze uit Europa gehaald kunnen worden. Wel kunnen 
productiecentra in Nederland uitvallen door de overstroming of keteneffecten, dat zal 
volgens experts wel impact hebben al is deze nu nog niet in te schatten op basis van de 
beschikbare informatie.  
 
Distributie binnen het overstroomde gebied is een probleem en zal door de hulpdiensten 
(veiligheidsregio’s) worden gecoördineerd, eventueel ondersteund door Defensie. Ook zullen 
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naar verwachting veel vrijwilligers zich aanbieden en wellicht ongevraagd het gebied in 
gaan. Opgemerkt wordt dat distributie binnen het overstroomd gebied een groot knelpunt 
is, dat geldt voor alle organisaties inclusief organisaties als het Rode Kruis. Ook zijn ‘leden’ 
of medewerkers van organisaties zijn zelf ook getroffen en slachtoffer De shelters binnen 
het overstroomde gebied kunnen hierbij dienen als een evacuatie-hub: een centraal punt 
binnen het overstroomde gebied wat kan dienen als aanlandpunt voor evacuees, als uitval 
locatie voor hulpverlening en als informatiepunt.  
De rol van evacuatie-hub gekoppeld aan shelters dient vooraf wel te worden uitgewerkt en 
gecommuniceerd naar de bevolking zodat ze bekend is. Hierdoor kunnen mensen de 
shelters zien als alternatief voor evacuatie in de eigen woning, maar ook als tussenstation in 
de weg om het gebied te verlaten. Dit tussenstation kan ook een aanhaakpunt zijn voor 
hulpverleners. 
 

14. Wat kan het bedrijfsleven doen? Hebben supermarktketens voldoende veerkracht om snel 
en adequaat distributiesysteem op te zetten en uit te voeren? 
 
Door experts wordt aangegeven dat distributie tot aan de rand van het overstroomde gebied 
geen probleem is, het knelpunt ligt bij de distributie binnen het gebied. Hiervoor zijn 
speciale middelen noodzakelijk (boten met weinig diepgang, helikopters, …) en improvisatie.  
 
De voorraden binnen het gebied en extra bevoorrading als er voldoende tijd in de 
dreigingsfase is, kunnen gebruikt en mogelijk zelfs aangevuld worden om de periode tussen 
overstroming en redding van de bevolking te overbruggen. Hiervoor zijn wel afspraken 
noodzakelijk omdat de primaire reactie juist is om waardevolle goederen uit het gebied te 
halen en winkels te sluiten, ook in verband met de eigen veiligheid van het personeel.  
Zoals al aangegeven kunnen supermarkten (samen met transportbedrijven) winkels snel 
bevoorraden, echter in de dreigingsfase zal de primaire reactie zijn om de winkels te sluiten 
en goederen weg te halen. Het is denkbaar dat hier andere maatregelen worden genomen 
om winkels juist open te houden en te bevoorraden als we inzetten op verticaal evacueren. 
Het is dan aan de overheid om hier afspraken over te maken. 
 
Tijdens een dreigingsfase zal de vraag naar specifieke middelen flink toenemen. Het 
verdient aanbeveling om na te denken of voor dergelijke situaties er quota nodig zijn of op 
een andere manier kan worden gegarandeerd dat de middelen ingezet worden voor de 
kritieke processen (zoals de bevoorrading, het in stand houden van netwerken, en de 
continuïteit van personeel bij instellingen etc.). Deze prioriteitsstelling zal vanuit de 
crisisorganisaties ingesteld moeten worden omdat hier randvoorwaarden worden gecreëerd 
die er in het normale verkeer niet zijn.  
 

15. In hoeverre zijn vitale sectoren in staat om hun continuïteit bij een (dreigende) 
overstroming te garanderen? Indien ze bij een dreiging al besluiten tot afschakeling welke 
gevolgen heeft dat voor verticale evacuatie? 
 
In geval van dreigende overstroming zullen vitale sectoren (communicatie, elektriciteit, 
water, etc.) de netwerken voortijdig willen afschakelen om schade te minimaliseren. Deze 
afschakeling leidt tot overlast en schade in het getroffen gebied en zal evacuatie ernstig 
compliceren. Hierdoor zullen naar verwachting meer slachtoffers vallen dan indien deze 
netwerken in de gehele dreigingsfase blijven functioneren. Slachtoffers vallen omdat minder 
mensen het gebied kunnen verlaten en omdat minder voorbereidingsmaatregelen kunnen 
worden genomen voor verticaal evacueren zoals vergaren van eten en drinken en bieden 
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van hulp aan naasten. 
Verwacht mag worden dat een evacuatiebesluit als gevolg van overstromingsdreiging vaker 
genomen zal worden dan dat er daadwerkelijk overstroming optreedt (zoals in de Betuwe in 
1995). Naar verwachting wordt er ten opzichte van 1 overstroming minimaal 5 maal 
geëvacueerd, voor de kustgebieden is dat nog vaker. Het continueren van de levering van 
diensten in de dreigingsfase kan dus ook baten opleveren omdat 4 van de 5 maal waarin 
deze worden stilgelegd (door evacuatie) geen overstroming zal plaatsvinden. 
 
Over de samenwerking tussen de overheid en vitale sectoren vindt in de planvorming en 
oefeningen al overleg plaats. De vraag is echter of in een werkelijke situatie dit ook zo 
afgestemd zal worden of dat een beheerder al zelfstandig maatregelen neemt. De focus ligt 
hierbij vooralsnog op tijdig afschakelen en zicht krijgen op de effecten buiten het 
overstroomd gebied. Vanuit de optie van evacueren wil je juist dat het zo lang mogelijk in 
stand blijft.  
 
Ook vanuit schadereductie kan het in stand houden van deze netwerken nog een invalshoek 
zijn. Bij 4 van de 5 evacuaties zal de schade aan de samenleving minder zijn omdat deze 
sneller opgestart kan worden en uiteindelijk nauwelijks wordt afgeschakeld. Bij 1 van de 5 
evacuaties zal er meer schade zijn aan het netwerk (en eventueel milieu) binnen het 
overstroomd gebied, en zijn er ook meer keteneffecten. Echter de grootste schadepost is de 
directe schade van de overstroming.  
Eerder is al aangegeven dat het niet realistisch is te verwachten dat na een overstroming de 
ICT-, nuts, afvalwaternetwerken nog functioneren binnen een overstroomd gebied. Door het 
maken van afspraken kan het functioneren in de dreigingsfase wel worden verbeterd wat de 
effectiviteit van evacuatie verbeterd. Enerzijds kunnen mensen die verticaal evacueren zich 
beter voorbereiden. Anderzijds kunnen meer mensen het gebied alsnog voor de 
overstroming verlaten en verkleint dat de evacuatieopgave. 





ma

HK

B

Er
sit
wa
ru
 
De
be
ui
ba
ov
de
 

B

De
ov
(e
ov
ge
 

aart 2015 

KV lijn in water 

Bijlage 

r zijn twee ca
tuatie betref
aarschuwing

ustig weer m

e casussen z
eschikbaar is
tgangspunt 
asisinformati
verstromings
e scenario’s 

B.1 Eila

e casus van 
verstromings
extreme wind
verstroming.
ebieden vluc

en TNO 

 B: Cas

asussen uitg
ft dijkring 22
gstijd (orde u

met een relat

zijn uitgewer
s. Er is geke
genomen. D
ie overstrom
sscenario’s v
met betrekk

and van 

 dijkring 22 
sdreiging do
d). Voor dez
. De buitend
chtplekken b

 

uïstiek

gewerkt aan 
2 met een riv
uren). De an
ief lange wa

rkt op basis 
ken naar de 

De maximale
mingen (ook 
van het proje
king tot evac

 Dordrec

(Eiland van 
or een comb
e gebeurten
ijkse gebied
evatten. 

PR291

k 

 de hand van
vierdreiging 
ndere situati
arschuwings

van open da
 situatie per

e overstromin
wel MEGO g
ect Veilighei
cuatie zijn on

cht 

Dordrecht) b
binatie van e
nissen is er w
en worden m

Randvoorw

6.10 

n relatief zw
 in combinat
e betreft dij
stijd (orde d

ata; informa
r wijk, hiervo
ngsdiepte is 

genoemd). H
d Nederland
ntleend aan 

betreft het o
een verhoogd
weinig voors
meegenome

aarden verticale

ware overstro
tie met storm
kring 10 met
agen). 

tie die via in
oor zijn de C
 ontleend aa
ieraan ligge
 in Kaart (VN
MEGO. 

overgangsge
de rivierafvo
peltijd voor 
n in de uitwe

 

Dijkring 
Dordrech
 
Gebied be
keringen 
Dordrech
 
100.000 
CBS-buur
(conform 
10% van 
verlaat bi
Er zijn du
het gebie
 
Driekwart
autochtoo
westerse 
 
 

e evacuatie bij 

omingsscena
m met een r
t een rivierd

nternet voor 
CBS-buurten 
an het platfo
n de 
NK) ten gron

ebied voor 
oer en storm
dreigende 
erking omda

 22: Eiland v
ht (en buiten

evat compart
 ten zuiden va

ht. 

inwoners in 1
rten. Aannam
 Deltaprogram
 de inwoners 
ij overstromin
us 90.00 achte
ed. 

rt van de bevo
on; 16% heef
 herkomst. 

overstromingen

89

ario’s. Een 
elatief korte

dreiging met 

 iedereen 
 als 

orm 

ndslag. Ook 

mvloed 

at deze 

van 
ndijks) 

imenterende 
an de stad 

25 
e wordt 

mma) dat 
het gebied 

ngsdreiging.  
erblijvers in 

olking is 
ft een niet-

n 

9 

 
 

 



Randvoorwaar

90 

den verticale evvacuatie bij overstromingen 

PR22916.10 

 

 

Aanta
CBS-b
 
Meeste
deel va
 
 
 
 
 

Leeftij
 

 

Overs
CBS-b
 
De min
in een 
maxim
meter.
overst
 
 

 

Droge
 
De me
gebied
droge 
westel
percen
droge 
 
 
 
 
 
 
 
Opmer
aan he
Overst
inform
gebied

HKV lij

al achterblijv
buurt 

e inwoners in 
an eiland. 

dsopbouw per

stromingsdie
buurt 

nimale overstr
 wijk is 1 cent

male waterdiep
. Gemiddeld is
romingsdiepte

e locaties 

eeste gebouwe
den hebben te
verdieping. A
ijk gedeelte is

ntage gebouwe
verdieping lag

rking: Locatie
et Platform Ba
tromingen dat
atie bevat va

den 

maart 20

jn in water en T

vers per 

 noordwestelij

r CBS-buurt: 

epte per 

romingsdiepte
timeter en de 
pte is 4,75 
s de 
e 3 meter.  

en in het 
enminste één 
Alleen in het 
s het 
en met een 
ger. 

es zijn ontleen
asisinformatie 
t geen 
n buitendijkse

015 

TNO 

jke 

 

e 
 

d 
 

e 



ma

HK

aart 2015 

KV lijn in water en TNO 

 

PR291

Randvoorw

6.10 

aarden verticale

 

Percenta
per buur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkin
ontleend 
Basisinfor
dat geen 
buitendijk

 

Aantal g
tenminst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aantal a
gebouw 
tenminst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e evacuatie bij 

age droge ge
rt 

ng: Percentag
 aan het Platfo
rmatie Overst
 informatie be
kse gebieden 

gebouwen m
ste één droge

achterblijvers
 per CBS-buu

ste één droge

overstromingen

91

ebouwen 

es zijn 
orm 
tromingen 
evat van 
 

et 
e verdieping 

s per 
urt met 
e verdieping 

n 

1 

 

 



Randvoorwaar

92 

 

 

den verticale evvacuatie bij ove

 

rstromingen 

PR22916.10 

 

 

Aanta
mense
CBS-b
droge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inrich
 
In het 
‘inricht
waaro
locatie
ammo
 
Rond d
100 m
veiligh
 

HKV lij

al m2 per ach
en per gebou

buurt met ten
e verdieping 

htingen binne

 gebied zijn zo
tingen’ (bron:
nder BRZO-be

es met gevaar
niak en nuclea

deze locatie is
eter aangegev
eidsmarge.  

maart 20

jn in water en T

hterblijver 
uw per 
nminste één
 

en het gebie

ogenaamde 
: risicokaart) 
edrijven en 
rlijke stoffen a
air materiaal.

s een straal va
ven als 

015 

TNO 

n 

ed 

als 
 

an 



ma

HK

B

De
go
da
 

aart 2015 

KV lijn in water 

B.2 Mas

e casus van 
oed te voorz
agen is rede

en TNO 

stenbroe

 dijkring 10 
ien en heeft
lijk en hierdo

 

ek 

(Mastenbroe
t derhalve ve
oor kan een 

PR291

ek) betreft e
eel voorspelt
 groot deel v

Randvoorw

6.10 

en rivierdrei
tijd overstro
van de bevo

aarden verticale

iging op de I
ming. Een p
lking voortijd

 

Dijkring
 
Gebied tu
nabij Zwo
 
52.000 in
CBS-buur
Deltaprog
inwoners 
overstrom
13.000 ac
 
95% van 
autochtoo
niet-west
 

 

Aantal a
CBS-buu
 
De inwon
drie stede
randen va
Kampen e
 
 
 

Leeftijdso
 

e evacuatie bij 

IJssel. Deze 
periode van 2
dig het gebi

g 10 – Mast

ussen de IJsse
olle en Kampe

nwoners in 39
rten. Aannam
gramma) dat 
 het gebied ve
mingsdreiging
chterblijvers i

 de bevolking
on, slechts 2%
terse herkoms

achterblijvers
urt 

ners zijn gecen
elijke gebiede
an het gebied
en Genemuide

opbouw per C

overstromingen

93

 dreiging is 
2 tot 4 
ed verlaten.

tenbroek  

el en Vecht 
en. 

 
e is (conform 
75% van de 
erlaat bij 
. Er zijn dus 
n het gebied.

 is 
% heeft een 
st. 

s per 

ntreerd in de 
en aan de 
 (bij Zwolle, 
en. 

 
BS-buurt. 

n 

3 

 

 

 



Randvoorwaar

94 

den verticale evvacuatie bij overstromingen 

PR22916.10 

 

 

Overs
CBS-b
 
Hele d
diepte 
 
De min
in een 
maxim
Gemid
diepte 
 
 

 

Droge
 
In de s
relatie
tenmin
Kampe
polder 
gebouw
 
De geb
van he
droge 
schure

 

Perce
per bu
 
 
 

HKV lij

stromingsdie
buurt 

ijkring overst
 2 tot 5 meter

nimale overstr
 wijk is 2 met

male waterdiep
deld is de ove
 4,5 meter.  

e locaties 

stedelijke geb
f veel gebouw
nste één droge
en is diepste d
 en daar zijn r
wen zonder d

bouwen op he
et gebied hebb
verdieping (d

en). 

ntage droge 
uurt 

maart 20

jn in water en T

epte per 

roomd met 
r.  

romingsdiepte
ter en de 
pte is 5,7 met
erstromings-

bieden zijn 
wen met 
e verdieping. 
deel van de 
relatief veel 
roge verdiepi

et landelijk de
ben veelal gee
eel hiervan zi

e gebouwen 

015 

TNO 

e 

ter. 

 Bij 

ng. 

el 
en 
jn 



ma

HK

aart 2015 

KV lijn in water en TNO 

 

PR291

Randvoorw

6.10 

aarden verticale

 

Aantal g
tenminst
 

 

Aantal a
gebouw 
tenminst
 
 

 

Aantal m
mensen 
CBS-buu
droge ve
 

e evacuatie bij 

gebouwen me
te één droge

achterblijvers
 per CBS-buu
te één droge

m2 per achter
 per gebouw
urt met tenm
erdieping 

overstromingen

95

et 
e verdieping 

s per 
urt met 
e verdieping 

rblijver 
w per 
minste één 

n 

5 

 

 



Randvoorwaar

96 

 
 
 
 

den verticale evvacuatie bij overstromingen 

PR22916.10 

 

 

Inrich
 
In het 
‘inricht
waaron
locatie
ammo
 
Rond d
100 m
veiligh
 

 

Schuil
 
Door v
schuilp
voldoe
toegan
minste
op het
(schole
gemee
Vervol
gemee
wat fa
 
Vooral
voor v
geïden
zijn no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: 

HKV lij

htingen binne

 gebied zijn zo
tingen’ (bron:
nder BRZO-be

es met gevaar
niak en nuclea

deze locatie is
eter aangegev
eidsmarge.  

lplekken Mas

veiligheidsregi
plekken geïden
en aan openba
nkelijke gebou
ens drie verdie
 bijeenbrenge
en, verzorging
entekantoor, e
gens is gekek

enschappelijke
ciliteiten (bv.,

snog is alleen
erticale evacu

ntificeerd, de s
og niet aangew

Veiligheidsreg

maart 20

jn in water en T

en het gebie

ogenaamde 
 risicokaart) 

edrijven en 
rlijke stoffen a
air materiaal.

s een straal va
ven als 

stenbroek 

io zijn potenti
ntificeerd die 
aar 
uw met 
epingen, geric
en van mense
gstehuizen, 
etc.). 
ken naar 
e ruimte met 
, kantine). 

n geschiktheid
uatie 
schuilplekken 
wezen. 

gio IJsselland.

015 

TNO 

ed 

als 
 

an 

ele 
 

cht 
n 

 

 

 



maart 2015  Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen 

HKV lijn in water en TNO PR2916.10 97 

Bijlage C: Verslagen expertsessies 

C.1 Expertsessie fysieke netwerken 

Aanwezig : Chris Dekkers (VRZHZ), Berry Gersonius (Dordrecht), Ferry Heeneman (KPN), 
Thomas Jansen (WUR), Jessica Keetelaar (IenM), Bas Kolen (HKV), Ellen Moens 
(VCNL), Marnix Muller (EZ), Joey van der Plas (LOCC), Angela Puts (Dunea), Dirk 
Stolk (TNO), Teun Terpstra (HKV), Maureen Turina (WODC), Peter van Veelen 
(Rotterdam). 

Afwezig (telefonisch overleg) : Joost Bierens (medisch specialist), Klaas de Dood (Gasunie) 

Inleiding 

HKV doet voor het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de ‘randvoorwaarden voor verticale 
evacuatie bij overstromingen’. In het onderzoek zijn twee expertsessies voorzien; een sessie 
waarin de focus ligt op ‘gedrag’ en een sessie waarin de focus ligt op ‘de fysieke omgeving’. Ook 
worden er twee casestudies uitgewerkt (Dordrecht en Mastenbroek) waarvoor informatie wordt 
verzameld en geanalyseerd.  
 
Het onderzoek vindt plaats in het kader van de volgende probleemstelling: 

 Onder welke randvoorwaarden kan verticale evacuatie bij overstromingen een effectieve 
bijdrage leveren aan het in veiligheid brengen van mensen (voorkomen slachtoffers)? 

 Welke maatregelen kunnen (redelijkerwijs) genomen worden door de overheid of door 
bedrijfsleven (gestimuleerd door de overheid) om de leefbaarheid van degene die 
verticaal evacueren te bevorderen? 

In deze expertsessie ligt de nadruk op de randvoorwaarden die fysieke infrastructuur en 
omgeving stellen aan verticale evacuatie. Doel is om zicht te krijgen op wat werkt en wat niet. 
 
Bij IenM loopt het een project “Herijking vitaal”, maar dit staat (nog) los van dit onderzoek. 
 

Redeneerlijn voor verticaal evacueren en illustratie aan de hand van casussen 

De voorzitter licht de redeneerlijn verticaal evacueren toe waarbij relaties worden gelegd met 
bestaand onderzoek, zoals kader grootschalige evacuatie van VenJ en nieuwe slachtofferfuncties 
van PBL (zie presentatie).  
Over de risico’s van ziekten wordt opgemerkt dat overstromingen gepaard gaan met koude 
perioden waardoor de risico’s beperkt zijn. Bij evacueren is er wel groter risico op dierziekten 
(genoemd wordt de problemen tijdens de varkenspest), maar de focus in dit onderzoek ligt bij 
voorkomen van slachtoffers.  
 
Telecommunicatie valt uit bij overstroming omdat vrijwel alle masten op 
overstromingsgevoelige plekken staan. Bij uitval van telecommunicatie valt de bediening op 
afstand van objecten (zoals gemalen en pompen) uit. De objecten zijn ter plaatse wel te 
bedienen, maar kan personeel ter plaatse komen en is er (nog) kennis om object te bedienen.  
Omdat vrijwel alle communicatie digitaal verloopt alle tv, radio, etc. uit. Analoge radio en 
portofoons kunnen wel functioneren, maar deze voorzieningen worden afgebouwd. Zelf al kan je 
analoog verzenden dan is het nog maar de vraag of mensen in het overstroomde gebied dit 
kunnen ontvangen omdat weinig mensen een analoge radio hebben. Zendamateurs hebben nog 
materiaal dat kan worden ingezet om via de radio informatie te verspreiden. 
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Nutsvoorzieningen (telecom, Tennet, gas) worden preventief afgeschakeld (indien mogelijk), 
met name om kwetsbare onderdelen in veiligheid te stellen. Verwachtingen is dat pijpleidingen 
op zwakke plekken gaan lekken door het zetten van de bodem wat herstel (terugkeer naar de 
oude situatie) vertraagt. 
 
Riolering wordt genoemd als aandachtspunt. Het gaat hierbij om het ontstaan van ziektes als de 
riolering niet meer functioneert. De vraag is hoe snel deze ontstaan, medische experts hebben 
aangegeven dat er gedurende de periode van verticaal evacueren geen verhoogt 
overstromingsrisico is voor Nederland (afwezigheid virussen, koude etc). Op basis van 
ervaringen met begraafplaatsen in de VS is het gevaar benoemd voor opdrijven van graven. 
Voor Nederland is de situatie echter anders omdat mensen hier dieper onder de grond worden 
begraven. 
 
Ten aanzien van shelters wordt opgemerkt dat bij de bouw van openbare gebouwen geen 
rekening wordt gehouden met de functie van shelter: het is geen onderdeel van het 
ontwerpproces of denkproces. Op het moment dat de sheltercapaciteit wordt gevraagd wordt 
gebruik gemaakt van wat er is. Dit uitgangspunt lijkt redelijk omdat het aanbod aan evacuees 
en de actuele omstandigheden ook onzeker zijn zodat het lastig is ontwerpcriteria vast te 
stellen. Ook zal het leiden tot flinke investeringen die eens in de 100 tot 1000 jaar maar worden 
benut. 

Verticaal evacueren in de huidige situatie 

Bij een (dreigende) overstroming zullen bedrijven en winkels in het bedreigde gebied sluiten. 
Werknemers zijn namelijk ook getroffenen. Er is dan geen of nauwelijks distributie. 
(voedsel)Producenten zullen op eigen initiatief productie stoppen (bakkers). EZ is hierover in 
gesprek. Verwachting is dat distributie tot aan de rand van het bedreigde gebied gewoon zal 
plaatsvinden (zeker bij casussen als Dordrecht en Mastenbroek), maar binnen het gebied niet of 
problematisch. Als distributie een randvoorwaarde is, dan moet je dat nu regelen (preparatie). 
 
De telecommunicatie zal beperkt werken, maar dit beperkt zich tot Defensie en 
veiligheidsregio’s (noodvoorzieningen); burgers kunnen hier geen gebruik van maken. Het is 
mogelijk om noodmasten voor de publieke telecommunicatie te realiseren, vergelijkbaar met de 
noodmaatregelen die getroffen worden bij grote evenementen (verwachte piekbelasting van het 
mobiele net). Voor de casussen is dit haalbaar, mogelijk niet het gehele gebeid. Hiervoor 
moeten 10 tot 12 masten aan de rand van het gebied worden geplaatst. Gebruiksmogelijkheden 
nemen af (alleen 2G verbindingen) 
 
Normale telecommunicatiemasten worden in het bedreigde gebied preventief afgeschakeld en 
waar mogelijk ontmanteld. Gevolg is dat andere nutsvoorzieningen niet meer op afstand 
bediend kunnen worden en in feite ook worden afgeschakeld (elektra, water en gas). Er worden 
‘ringen’ afgeschakeld  
 
De waterwingebieden liggen ‘hoog en droog’, daar worden geen problemen voorzien. Als deze 
‘blind’ gaan (geen bediening op afstand) moeten deze worden bemenst, dat geldt ook de lokale 
pompstations. Bij stroomuitval zullen drinkwatervoorzieningen uitvallen in gebouwen waar druk 
opgebouwd moet worden om het bij hogere verdiepingen te krijgen. 
Drinkwatervoorziening kan met tankwagens, waarbij drinkwater in zakken het gebied ingaat. 
Distributie naar het overstroomd gebied tot aan de grens is geen probleem, wel binnen het 
overstroomd gebied. Supermarkten stellen dat zij in staat zijn op snel en op grote schaal flessen 
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drinkwater naar het gebied te transporteren. Echter ook hiervoor geldt dat in de dreigingsfase 
er mogelijkheden zijn voor distributie maar binnen het overstroomd gebied is distributie lastig. 
 
Als in het gebied op grote schaal water wordt getapt valt de druk van het net en krijgt niemand 
water. Ook hier kunnen ‘ringen’ worden afgeschakeld, maar dit is tijdrovend (uren) en 
medewerkers moeten ter plaatse zijn. Als er voldoende tijd is kan worden geanticipeerd door de 
reinwaterkelders maximaal te vullen zodat er maximale druk op het netwerk is. 
Als gebied droogvalt worden op grote schaal pijpleidingbreuken voorzien omdat de grond ‘zet’. 
Dit betekent herstel, waaronder desinfecteren van de pijpleidingen. Gerekend wordt op een jaar 
om het netwerk weer hersteld is. 
 
Riool wordt afgeschakeld met wegvallen van telecommunicatie en stroomvoorziening. 
Rioolwater (verontreinigd) kan terugstromen in de huizen en er is stagnant water (stank en 
gezondheidsrisico’s). De ‘verticale’ schuillocaties (zolders, shelters) hebben geen 
toiletvoorzieningen. 
 
In Rotterdam zijn wijken met appartementen onder maaiveld, zonder zolder. Ook zijn niet-
geregistreerde inwoners in de stad (zwervers), waardoor het aantal bewoners hoger zal zijn dan 
op basis van de statistieken wordt verwacht. In wijken met veel allochtonen is communicatie en 
samenwerken bij verticale evacuatie mogelijk een probleem (geen vertrouwen in overheid, geen 
onderdeel sociale omgeving). Stadsverwarming zal uitvallen. Hoe informeer je de bevolking in 
het bedreigde gebied als KPN voortijdig afschakelt?  
 
Tijdens de dreigingsfase moet tijdig geschakeld worden tussen hulpverlening in het buitendijks 
gebied (waar meer sprake is van overlast dan een levensbedreigende situatie) en voorbereiden 
op verticale evacuatie binnendijks. Als risico wordt benoemd dat bestuurders niet beslissen of 
de keuze uitstellen en dat er daarom niet of onvoldoende voorbereid wordt. 
 
De veiligheidsregio gaat er van uit dat mensen zonder middelen verticaal evacueren. Onbekend 
is hoeveel en waar mensen zitten, en dat kan ook niet kenbaar worden gemaakt. 
Noodvoorzieningen staan veelal op ongunstige plekken (aggregaten en voedsel in de kelder of 
begane grond) en zijn beperkt inzetbaar. 
 
Ook een betrekkelijk kleine overstroming als in de casussen heeft een enorme uitstraling op 
landelijk niveau. Veel vraag om bijstand (ook Defensie heeft beperkte middelen), 112 wordt 
overbelast. Afdoende beveiliging van het bedreigde gebied is niet mogelijk als er mensen 
achterblijven. 
 
VCNL heeft in de casussen nauwelijks een rol, anders dan de dagelijkse problemen in het 
wegmanagement. In deze gebieden is de fiets een beter alternatief om horizontaal te 
evacueren. 
 
Het LOCC geeft aan dat veel coördinatie nodig is voor evacuatie en dat hulpverleners ook eigen 
gezinnen in veiligheid brengen. Het LOCC geeft ook aan dat het noodzakelijk is de orde te 
handhaven en als dat niet kan dat overwogen moet worden om niet verticaal te evacueren. 
 
IenM geeft aan dat het bouwbesluit niet het geëigende, en wenselijke, middel is om eisen aan 
gebouwen voor evacuatie op te nemen. Men wil dit veel meer generiek organiseren. 
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Maatregelen verticaal evacueren 

Welke maatregelen kunnen we nemen om het aantal slachtoffers bij een verticale evacuatie te 
beperken, of de leefbaarheid van de evacuees te verbeteren.  
 
Een droge plek met een dak (beschermd tegen weersinvloeden) is een minimale 
randvoorwaarde voor verticaal evacueren. Aandacht is dat men voldoende hoog zit en weg kan 
komen als de hoogte onvoldoende blijkt (dakraam, …). Eventuele shelters zouden beter 
geëquipeerd kunnen worden. 
 
Uitgangspunt moet zijn dat geen van de voorzieningen (elektra, water, riool, gas, 
stadsverwarming, communicatie) functioneert. Als het wel zo is dan is het een bonus. Er worden 
geen maatregelen benoemd die de voorzieningen robuuster maakt. Mogelijkheid is distributie, 
maar binnen bedreigde gebied is dat een probleem. 
 
Goede informatie over verticaal evacueren in preparatie- en dreigingsfase) wordt als belangrijke 
maatregel benoemd. Het gaat dan om een overzicht van wat er aan de hand is en behoeftes 
zodat men ook kan distribueren. 
 
 

Afronding 

Korte reacties op de bijeenkomst: 
 Ketenafhankelijkheid afstemmen met lopende projecten; 
 Gedrag is belangrijker dan verdere eisen aan fysieke randvoorwaarden; 
 Niet iedereen beschikt over een noodaggregaat, en dat is ook geen goede oplossing; 
 Casus is geen regionaal, maar een landelijk probleem; 
 Cascade-effecten zijn bekend uit andere studies; 
 Aandacht voor diversiteit in gebieden (hoog-laag, woningbouw, bevolking); 
 Aandacht voor reddingscapaciteit en –plaatsen; 
 Eigen verantwoordelijkheid van bevolking; 
 Distributie is (voor casus) geen probleem, wel binnen het bedreigde gebied+ 
 Zelfredzaamheid kan worden beperkt door lage temperaturen. 

 

Afsluiting 

Het verslag van de bijeenkomst wordt rondgestuurd.  
Gevraagd wordt na te denken over reële maatregelen om het aantal slachtoffers bij verticale 
evacuatie te verminderen en/of de leefbaarheid van de evacuees te verbeteren.  
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C.2 Expertsessie sociale netwerken 

Aanwezig : Berry Gersonius (Unesco IHE), Nico van Os (VR ZHZ), Michel Dückers (Impact), 
Jose Kerstholt (TNO), Roos Delahaij (TNO), Thomas Janssen (WUR), Kim Anema 
(Rode Kruis), Christo Motz (Fylgjur), Maureen Turina (WODC), Teun Terpstra 
(HKV), Bas Kolen (HKV) 

Afwezig (telefonisch overleg) : Sjors van Lieshout (medisch specialist), Nancy Oberije (IFV), 
Silvan Hijlkema (IJsselland) 

Huidig gedrag van mensen 

De verwachting is dat het succes van verticaal evacueren afhankelijk is van: 
1) de mate waarin dit vooraf (in de koude fase) al is aangemerkt als een verstandige 

strategie  
2) er in geval van een dreiging duidelijk over gecommuniceerd wordt.  

Verticaal evacueren is hierbij een alternatief voor preventief evacueren. Indien het water zonder 
waarschuwing een woning binnen stroomt is de verwachting dat mensen vanzelf omhoog gaan. 
Indien ze weten dat elders een dijk doorgaat kan het default gedrag zijn dat men weggaat 
omdat de veronderstelling is dat dat veiliger is dan blijven (“als ratten in de val”). Dat hoeft 
echter niet het geval te zijn als men onderweg wordt getroffen. Het is belangrijk dat mensen 
bekend zijn met het gevaar dat er een kans is dat ze onderweg getroffen worden (en dan extra 
kwetsbaar zijn en dus juist dan “als ratten in de val zitten” (zie cover HP de Tijd)) en dat 
verticaal evacueren een alternatief is. Een randvoorwaarde is dus deze heldere communicatie.  
 
Het vooraf (in de koude fase) communiceren van een eerlijk en transparant 
handelingsperspectief is cruciaal. www.overstroomik.nl is een begin. Er kan nog duidelijker 
worden gecommuniceerd over de mogelijkheid van preventief of verticaal evacueren en over 
lokale handelingsperspectieven. Hierbij kunnen symbolen worden ingezet als iconen op 
openbare gebouwen die ingezet worden als een shelter bij overstromingen. Het is van belang 
geen “bubble” van vermeende veiligheid te creëren of een romantisch beeld op te roepen van 
preventief of verticaal evacueren. Verticaal evacueren is op zichzelf niet aantrekkelijk maar kan 
aantrekkelijker zijn dan onderweg worden blootgesteld aan een overstroming. Publieke shelters 
zullen niet veel voorzieningen hebben, een betere naam is als in de US “shelter als last resort’.  
 
Het communiceren tijdens een dreiging is cruciaal. De overheid moet beseffen dat je niet 
iedereen kan bereiken en niet iedereen je advies op gaat volgen. De vraag is of dat erg is omdat 
mensen ook elkaar informeren en dat het niet opvolgen van een advies en besluit ook een eigen 
keuze is. Tijdens een dreiging is het van belang om eenduidig en geloofwaardig te 
communiceren, het is verstandig om bestaande netwerken te benutten en via hen de 
‘boodschap’ te verspreiden. Het is ook van belang alert te zijn op ontstaan van nieuwe 
netwerken en leiders en hierop in te spelen. Dat betekent dat hiervoor een mix van 
communicatieve als van inhoudelijke kennis noodzakelijk is om deze netwerken te herkennen en 
de juiste berichten van toon en inhoud te versturen. 
 
Mensen kunnen grofweg onderverdeeld worden in drie groepen 1) mensen die luisteren 2) 
mensen die sowieso niet luisteren en 3) mensen die twijfelen. Het is van belang om met name 
op de groep ‘twijfelaars’ in te zetten. Het gaat er hierbij om dat de “leiders” worden 
aangesproken van deze groep. Het gaat hierbij om leiders van verschillende communities in 
deze groep. De vraag is of deze leiders op voorhand al geïdentificeerd kunnen worden. 
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Bewustwording verklaart voor orde 20% het gedrag. Solidariteit, cohesie, een bijdrage aan het 
herstel en de redding zijn ook van groot belang. Gezien de onzekerheden, de waarschijnlijkheid 
van optreden is continue herhaling van de boodschap van groot belang.  
 
Van belang is ook de ‘perceptie van controle’, het gaat er hierbij om duidelijk te maken wat je 
wel en niet zelf kan doen. Het is ook van belang dat de overheid niet pretendeert dat deze alles 
kan doen en duidelijk aangeeft wat die wel/niet kan doen. (schep geen illusies). 
De noodzaak om van onderaf de communities te versterken wordt onderschreven. Het gaat 
hierbij om zaken als EHBO etc. Er is een wens om communities verder te betrekken, maar de 
vraag is of deze communities hiervoor aandacht willen hebben en of de communities 
geïdentificeerd worden. Een mogelijk aanknopingspunt kunnen inspraakprocessen zijn vanuit de 
ruimtelijke omgeving. Op deze momenten zijn de betrokken ook gevoelig voor hen omgeving. 
 
De burger is ook hulpverlener, hier moet de professional mee om kunnen gaan. Vooral omdat 
de middelen van de professionals sterk beperkt zullen zijn en crisisstructuren en 
hulpverleningsmiddelen aangetast zullen zijn. 
Het verbinden van de verticale evacuatiefase en de redding fase is interessant. Het gebruiken 
van publieke shelters als evacuatiehub is hierbij interessant. Deze hubs zijn hierbij het vertrek- 
en landingspunt voor hulpverleners die komen redden. De mensen die in de woning evacueren 
weten waar deze hubs zijn (altijd nabij want in een buurt) en kunnen er ook heen. 
Er is altijd een discussie over generiek en specifiek 
 

Afsluitende ronde 

 Pas details uitwerken als de dreiging er is, van te voren heeft dat weinig zijn om allerlei 
scenario’s uit te werken. Wel is het van belang voldoende kennis te hebben, juiste 
verwachtingen te wekken en te weten wat mensen en andere organisaties kunnen doen. 
(Nico); 

 We moeten teveel illusies hebben van gedrag. Mensen handelen als ze een perspectief 
zien voor hen zelf. Dat perspectief is van vele factoren afhankelijk (huisdieren, gezin, 
etc.). Verticaal evacueren kan een perspectief zijn indien het duidelijk wordt 
aangegeven dat het een betere handeling is dan weggaan als je onderweg kan 
overlijden. (Michel); 

 De overheid heeft vooral een rol om zelfredzaamheid te faciliteren, in het dagelijks 
leven en dus ook in een crisis. (Roos); 

 Sluit aan bij een generieke basis. Probeer de mensen te raken in hun eigen omgeving. 
(Jose); 

 Specifieke voorbereiding is noodzakelijk anders is het snel betekenisloos Specifiek kan 
een aanvulling zijn op generiek en is gekoppeld aan ramptype. Je moet er niet vanuit 
gaan dat mensen vooraf echt hebben nagedacht over wat ze kunnen doen en een 
voorstelling hebben van wat een overstroming is. (Berry); 

 Pas op dat je niet denkt dat de samenleving te maakbaar is. Het is van belang om 
interactie te zoeken met de mensen, beleidsopties kenbaar te maken en deze (continu) 
te bespreken. (Kim); 

 Een bloedeerlijke en transparante aanpak is noodzakelijk. Maak onderscheid in 
verschillende doelgroepen (jong, oud, overheid en burger). Schep geen onterechte 
verwachtingen. De basis zijn generieke tools die men aangereikt kan krijgen zoals 
EHBO. (Christo); 

 Mensen zijn zelf verantwoordelijk, als overheid moet je de verantwoordelijkheid niet 
overnemen. (Thomas); 
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 Een langjarige, landelijke strategie is noodzakelijk. Als je deze afhankelijk maakt van 
het decentrale niveau dan is de kans op falen groot. (Teun). 

 





maart 2015  Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen 

HKV lijn in water en TNO PR2916.10 105 

Bijlage D: Verslagen beheerders 

D.1 Verslag veiligheidsregio IJsselland (dijkring 10) 

Gesproken met Robbert Verhoeven, 22 oktober 2014 

Inleiding 

HKV doet voor het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de ‘randvoorwaarden voor verticale 
evacuatie bij overstromingen’. In het onderzoek zijn twee expertsessies voorzien; een sessie 
waarin de focus ligt op ‘gedrag’ en een sessie waarin de focus ligt op ‘de fysieke omgeving’. Ook 
worden er twee casestudies uitgewerkt (Dordrecht en Mastenbroek) waarvoor informatie wordt 
verzameld en geanalyseerd. Dijkring 10 wordt gebruikt voor de casus waarin veel tijd 
beschikbaar is voor evacuatie (overstroming vanuit de rivier). 
 
Robert Verhoeven heeft de evacuatiestrategie voor dijkring 10, Mastenbroek, toegelicht. Aan de 
hand hiervan is gesproken over verticale evacuatie in termen van uitgangspunten en eisen die 
de veiligheidsregio daarbij hanteert. 
 

Uitgangspunten 

 
 Flexibele evacuatiestrategie (preventief/verticaal) is niet exclusief bedoeld als maatregel 

bij overstromingsrisico; er wordt ook rekening mee gehouden dat schuilplaatsen bij 
andere risicotypen ingezet kunnen worden (zoals bij brand of chemische ongevallen).  

 De evacuatiestrategie is gebaseerd op het aangeven van de mogelijkheden inwoners 
zelf laten besluiten over weggaan of blijven. De veiligheidsregio is adviseur en ‘stuurt’ 
afhankelijk van de dan geldende omstandigheden. 

 Uitgangspunt is dat dijkring 10 zoveel mogelijk preventief geëvacueerd wordt. Er wordt 
vanuit gegaan dat circa 20% van de mensen achterblijft waarvan de meeste thuis zullen 
blijven (op zolder gaan zitten). Tevens wordt er rekening mee gehouden dat er situaties 
zijn waarbij het percentage achterblijvers hoger zal zijn. 

 Uitgangspunt is dat nutsvoorzieningen en telefonie uitvallen. 
 In geval van een overstroming wordt ervan uitgegaan dat mensen gedurende een 

‘aantal’ dagen op zichzelf zijn aangewezen. Dit aantal is niet exact gedefinieerd.  
 

Capaciteit en randvoorwaarden schuilplaatsen 

 Aan gemeenten is in eerste instantie gevraagd om binnen hun gemeente mogelijke 
schuillocaties te bepalen. Criteria waren: openbaar toegankelijke gebouwen van 
minstens drie verdiepingen (worst-case situatie) gericht op het bijeenbrengen van 
mensen (scholen, verzorgingstehuizen, gemeentekantoor, etc.). Vervolgens is gekeken 
naar welke gebouwen een gemeenschappelijke ruimte met wat faciliteiten (bv., kantine) 
hebben. Bij de selectie van gebouwen was het idee om er niet te veel te benoemen; 
immers, hoe meer locaties worden aangewezen, hoe meer er georganiseerd moet 
worden.  

 Bv: In Genemuiden is een verzorgingshuis geselecteerd als meest geschikte plek. Het 
idee is dat dit verzorgingshuis de plek wordt waar mensen naar toe kunnen. Echter, in 
aanvulling op het verzorgingshuis zijn nog een aantal andere gebouwen als mogelijke 
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schuilplaats benoemd. Hetzelfde is gedaan in Stadshagen en in IJsselmuiden. Deze 
aanvullende gebouwen zijn bedoeld om extra capaciteit achter de hand te hebben, of 
om flexibel te kunnen zijn in de te gebruiken gebouwen. 

 In de locatiekeuze is rekening gehouden met de geografische kenmerken van het 
gebied: in elk van de woonkernen is een schuilplek geselecteerd. In dijkring 10 wordt 
het overal nat, dus ook de schuilplekken staan deels onder water. 
In de locatiekeuze is geen rekening gehouden met hydraulische kenmerken als 
breslocaties en overstromingsdiepte (anders dan droge voeten). 

 Het is niet bekend hoeveel m2 vloeroppervlak deze schuillocaties bieden of hoeveel 
mensen hier terecht kunnen (beschikbare capaciteit). Het is ook niet bekend hoe groot 
de behoefte is (benodigde capaciteit), omdat dit scenario afhankelijk is. 

 Vooralsnog wordt er met de gemeente alleen gesproken over de geschiktheid van en 
randvoorwaarden voor verticale evacuatie in de beoogde schuilplekken. De beheerder 
van de schuilplekken is nog niet over geïnformeerd (maar dit gebeurd nog wel).  

 Voor wat betreft de faciliteiten en organisatie: de intentie is dit minimaal op dezelfde 
wijze te organiseren als bij andere incidenten waarin mensen worden opgevangen. Dit 
betekent: registratie van mensen, veldbedden, een GHOR medewerker, etc.  

 De schuilplekken worden gezien als primaire contactpunten van de veiligheidsregio met 
de getroffenen: Communicatie, bevoorrading en dergelijke worden daar als eerste 
geregeld. 

 Er is momenteel geen duidelijk beeld van de minimale randvoorwaarden waaraan een 
schuilplek moet voldoen. De ambitie is wel om dit scherper te krijgen zodat een 
minimaal voorzieningenniveau gerealiseerd kan worden.  

 De indruk is niet dat het treffen van voorzieningen zal leiden tot minder slachtoffers. Het 
minimale voorzieningenniveau wordt vooral nagestreefd om te zorgen dat ‘schrijnende’ 
omstandigheden worden voorkomen. De beschikbaarheid van voldoende drinkwater 
wordt als belangrijkste randvoorwaarde gezien. Daarna komen voedsel, medicatie en 
andere nutsvoorzieningen (generator). 

 De schuillocaties worden pas ingericht wanneer er een dreigende situatie ontstaat. Het 
idee is om dan bijvoorbeeld een generator naar de schuilplekken te brengen, en zoveel 
mogelijk drinkwater en voedsel op te slaan. Hierover zijn geen afspraken met 
voedselleveranciers gemaakt.  

 

Communicatie 

 De kaart met schuillocaties wordt aan het publiek bekend gemaakt 
(risicocommunicatie), vergelijkbaar met (of gekoppeld aan) de MEGO website. Het doel 
hiervan is informatievoorziening, nog geen gedragsbeïnvloeding. 

 Het doel van communicatie in de dreigingsfase is in eerste instantie om mensen te 
helpen een goede keuze te maken. Het monitoren van de keuzes en het gedrag van 
mensen is daarbij van belang. Naast communicatie worden er mogelijk ook andere 
sturingsmiddelen ingezet (zie kader grootschalige evacuatie van VenJ), bv., via 
financiële prikkels (vergoeden hotelovernachtingen). 

 Een dilemma is wanneer je actief gaat communiceren over verticale evacuatie; immers, 
het doel is om eerst zoveel mogelijk preventief te evacueren. Mensen zouden dan 
geneigd kunnen zijn om te blijven in plaats van te vertrekken. 
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Reddingscapaciteit 

 Er is geen analyse gemaakt van de benodigde reddingscapaciteit na de ramp. Er wordt 
geen reddingsplan gemaakt voor mensen die in het gebied zijn achtergebleven. 
Beschikbare reddingscapaciteit hangt ook af van de omstandigheden elders in de 
veiligheidsregio, of in andere veiligheidsregio’s.  

 

Meest nuttige maatregel voor de toekomst 

 Het kunnen door functioneren van gebouwen wordt als nuttige maatregel gezien. In 
kader van klimaatadaptatie worden nu ook al maatregelen getroffen, bv. in de vorm van 
zonnecellen (elektriciteit) en opvang van water (drinkwater). De veiligheidsregio zou bij 
nieuwbouw aan kunnen schuiven bij de eisen die aan een gebouw worden gesteld.  
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D.2 Verslag Dordrecht (dijkring 22) 

Gesproken met Nico van Os en Berry Gersonius, 23 oktober 2014 
 

Inleiding 

HKV doet voor het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de ‘randvoorwaarden voor verticale 
evacuatie bij overstromingen’. In het onderzoek zijn twee expertsessies voorzien; een sessie 
waarin de focus ligt op ‘gedrag’ en een sessie waarin de focus ligt op ‘de fysieke omgeving’. Ook 
worden er twee casestudies uitgewerkt (Dordrecht en Mastenbroek) waarvoor informatie wordt 
verzameld en geanalyseerd. Dijkring 10 wordt gebruikt voor de casus waarin veel tijd 
beschikbaar is voor evacuatie (overstroming vanuit de rivier). 
 
Berry en Nico hebben de strategie van het zelfredzame eiland toegelicht en de huidige stand 
van zaken. Hierbij is aangegeven dat door de recente inzichten rondom de normering opnieuw 
de vraag is gesteld hoe ze om moeten gaan met evacuatie op het Eiland van Dordrecht. Ze 
hopen aan de uitkomsten het WODC onderzoek hier meer inzicht in te krijgen. Aan de hand 
hiervan is gesproken over verticale evacuatie in termen van uitgangspunten en eisen die de 
veiligheidsregio daarbij hanteert. 
 

Uitgangspunten 

 Dordrecht wordt ingedeeld in drie compartimenten. In het noordwestelijk deel 
(compartiment I) wonen ongeveer 20.000 mensen en in het noordoostelijk 
(compartiment II) deel ongeveer 70.000 mensen. In het zuidelijk deel (compartiment 
III) van het eiland wonen relatief weinig mensen (orde 300); 

 Bij een (dreigende) overstromingen worden de bewoners uit de compartimenten I en III 
opgevangen in compartiment II; 

 Uitgangspunt is dat nutsvoorzieningen en telefonie uitvallen. In het ‘droge’ 
compartiment kunnen deze wel blijven functioneren indien er extra maatregelen worden 
genomen; 

 In geval van een overstroming wordt ervan uitgegaan dat mensen gedurende een 
‘aantal’ dagen op zichzelf zijn aangewezen. Dit aantal is niet exact gedefinieerd; 

 Verticaal evacueren is met name uitgewerkt door te verplaatsen naar een andere 
(droge) plek op het eiland, het evacueren naar een hoge plek in het overstroomd gebied 
zal wel realiteit zijn maar maakt geen onderdeel uit van de strategie.  

 

Capaciteit en randvoorwaarden schuilplaatsen 

In het algemeen is er een voorbehoud om structuren en procedures op te stellen voor grote 
gebeurtenissen met een zeer kleine kans van voorkomen. Dat is wel wenselijk bij 
gebeurtenissen die vaker voorkomen. Bij gebeurtenissen met een kleine kans zijn de 
‘dagelijkse’ structureren leidend vanuit waar men start te improviseren. Het is dan ook van 
belang om tijdig geïnformeerd te worden ook als de kans nog extreem klein is of als er 
waarschijnlijk toch geen overstroming op zal treden.  
 

 Het overgrote deel van de 20.000 evacuees past niet in de smart shelter; idee is dat 
mensen bij elkaar logeren (verhouding 1:3,5) en dat in de shelter de verminderd  



maart 2015  Randvoorwaarden verticale evacuatie bij overstromingen 

HKV lijn in water en TNO PR2916.10 109 

zelfredzamen worden opgevangen. Het idee is ook dat de meeste mensen zelf een plek 
(willen) zoeken omdat ze niet in een shelter willen zitten.  

 Nuts / riolering in compartiment II zou kunnen blijven werken (in het overstroomde 
gebied niet); wel zijn aanpassingen nodig om dit in het droge gebied te borgen. Tijdens 
een overstroming blijft er altijd alsnog wel een verhoogd risico op uitval dus continuïteit 
kan hoe dan ook niet gegarandeerd worden. 

 Scholencomplex Leerpark Dordrecht (2000 a 3000 leerlingen) staat in II. Uitgangspunt 
voor gebruik is dat het compartiment niet overstroomt. “Smart” verwijst naar de 
dubbelfunctie van het gebouw; een school onder normale omstandigheden en een 
shelter tijdens een overstroming. 

 Er worden geen bouwkundige eisen gesteld aan gebouwen om als shelter te kunnen 
fungeren. 

 De ruim 20.000 inwoners (uit compartimenten I en III) worden tijdens een 
overstroming geëvacueerd naar compartiment II. Wanneer er voldoende tijd is kunnen 
mensen ook preventief geëvacueerd worden naar een locatie buiten het eiland (bv., 
verminderd zelfredzamen). In de praktijk zal het hier gaan om gemiddeld orde 10%.  

 In de shelter is geen organisatie voorzien van GHOR en gemeente ambtenaren. De 
verwachting is dat dit niet te organiseren is in de praktijk, mensen zullen ook elkaar 
gaan helpen en dat moeten we benutten. Het is wel prettig als de shelters ‘geopend’ 
worden in een dergelijke situatie, de vraag is of je dat vooraf moet reguleren. In de 
dreigingsfase kun je dit namelijk ook realiseren als je tijdig aan de gang gaat. De 
veiligheidsregio geeft aan al bij een kleine dreiging de plannen te actualiseren en af te 
stemmen op de dan geldende situatie.  

 

Communicatie 

 Goede communicatie is randvoorwaarde, deze moet erop gericht zijn dat mensen zelf 
handelingen uitvoeren om hun eigen kwetsbaarheid kleiner te maken;  
o Geen drinkwater dus iedereen moet water tappen (badkuip, jerrycans, flessen) 

voordat de voorziening wordt afgesloten. Drinkwatervoorziening is wel een 
maatregel die mensen zelfstandig en in huis kunnen nemen door het op te slaan in 
emmers etc. Als randvoorwaarde is dat er (enige) druk op het netwerk blijft. De 
drinkwaterbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om 3 lw pp pd ter beschikking 
te stellen. Dit gaat via bukvoorzieningen (op een centrale plaats is het dan af te 
halen).  

o Geen warmte, dus iedereen moet dekbedden en dekens gebruiken. Middels 
communicatie kan men hiervoor de leefbaarheid wel vergroten middels tips.  

o Voedsel, iedereen zal het moeten doen met wat men nog in de kast heeft (voedsel 
uit de winkel zal lastig zijn; winkels hebben beperkte voorraden en kunnen ook 
getroffen zijn. Daarnaast is het de vraag of winkels open blijven indien er niks 
geregeld wordt. Een mogelijkheid kan zijn dat er distributie wordt opgezet evt 
gekoppeld aan drinkwater. 

o Medicatie: mensen met ernstige chronische aandoeningen kunnen afhankelijk zijn 
van structurele toediening van medicatie. Apotheken kunnen niet zómaar medicatie 
uitgeven. Wel is het zo dat mensen waarschijnlijk (gemiddeld) enige voorraad 
hebben, dat is ook afhankelijk van de aandoeningen die men heeft. 
Een meldvoorziening bij de overheid kan worden gebruikt zodat hulpbehoevenden 
zich kunnen vóór de doorbraak kunnen aanmelden zodat hierna gericht actie hierop 
kan worden ondernomen. 
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 Vooraf dient men duidelijke verwachtingen en handelingsperspectieven te schetsen om 
de kans van slagen van de strategie te vergroten en chaos te verkleinen.  

 

Reddingscapaciteit 

 Het is wenselijk een tijdlijn voor het nemen van beslissingen te maken. Dit geldt zowel 
voor redding als voor communicatie voor de ramp. Onderdeel hiervan is het tijdig (bij 
zeer onzekere informatie) bij elkaar te gaan zitten. Hiermee kunnen betere 
randvoorwaarden worden gecreëerd in geval van een dreiging. Je kijkt dan naar de 
actuele omstandigheden en wat je kunt regelen. De aanwezigheid van kennis is hierbij 
cruciaal omdat je zo sneller kan schakelen, daarna gaat om het kennen van de 
capaciteiten van anderen en deze partijen kunnen bereiken.  

 Er is geen analyse gemaakt van de benodigde reddingscapaciteit na de ramp, er zijn 
ook geen ontwerpeisen vastgesteld. Er wordt nu nog geen reddingsplan gemaakt voor 
mensen die in het gebied zijn achtergebleven. Beschikbare reddingscapaciteit hangt ook 
af van de omstandigheden elders in de veiligheidsregio, of in andere veiligheidsregio’s. 

 Mensen redden elkaar; faciliteren door hubs (vooraf kenbaar gemaakt plaatsen waar 
hulpverlening is) te creëren die relatief makkelijk bereikt kunnen worden door 
hulpdiensten. Vraag is ook of het mogelijk is om mensen op te vangen in de dijkringen 
rondom Dordrecht. Mensen blijven dan in de buurt van hun woonplaats, daarmee wordt 
de sociale ontwrichting mogelijk beperkt. 
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