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SITUATIESCHETS

Buitendijkse gebieden zijn niet 

beschermd door dijken of duinen. Zo’n 

50.000 Rotterdammers wonen, werken en 

recreëren buitendijks. Door het ontbreken 

van dijken, overstromen de kades sneller dan 

het binnendijkse gebied. Een overstroming 

buitendijks leidt vooral tot (water)overlast 

en niet tot levensgevaar. De gebieden 

liggen vaak hoog en ook de Maeslantkering 

in de Nieuwe Waterweg biedt (deels) 

bescherming. 

OVERSTROMINGSRISICO = KANS X GEVOLGEN

De kans op overstroming van het Rotterdamse buitendijks 

gebied neemt toe door zeespiegelstijging, verhoogde piek

afvoer van de rivier en bodemdaling. De bestaande stad 

wordt daarmee kwetsbaarder in de toekomst. Ook gaan 

we de komende tijd veel buitendijks bouwen. Hiermee 

nemen de gevolgen van een overstroming toe.

Het overstromingsrisico neemt daardoor ook toe. 
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buitendijks dijk binnendijks



Van Deltaprogramma naar 
Rotterdams WeerWoord

Binnen het Nationale Deltaprogramma is een Voorkeur

strategie voor de RijnmondDrechtsteden ontwikkeld. 

Deze strategie zorgt ervoor dat de waterveiligheid, zoet

water voorziening en klimaatrobuustheid in de regio op orde 

zijn, nu en in de toekomst. De regio, waaronder gemeente 

Rotterdam, zorgt voor de uitvoering van de strategie binnen 

het Deltaprogramma RijnmondDrechtsteden. 

Zo’n 50.000 Rotterdammers wonen, 

werken en recreëren buitendijks

Overzicht met buitendijkse gebieden waarvoor een adaptatiestrategie 

geformuleerd is (blauw) of nog geformuleerd moet worden (rood).
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De uitvoering voor Rotterdam wordt vormgegeven binnen 

het klimaatthema Overstroming van het programma 

Rotterdams WeerWoord. Hoe om te gaan met overstro

mingen in de buitendijkse gebieden is hier een belangrijk  

onderdeel van. We werken in Rotterdam al langer aan 

dit onderwerp. Zo hanteren we sinds 2018 het ‘uitgiftepeilen

beleid buitendijks’. 

Voor de havengebieden zijn sinds 2015 door het Havenbedrijf 

van Rotterdam ‘adaptatiestrategieën’ ontwikkeld om het 

risico op overstroming ook in de toekomst op acceptabel 

niveau te houden. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met 

de Rotterdamse stedelijke gebieden die buitendijks liggen! 

Samen aan de slag met waterveiligheid

In het buitendijks gebied zijn gebruikers en bewoners zelf 

verantwoordelijk bij schade ten gevolge van een overstro

ming en het nemen van maatregelen. Echter, publieke 

organisaties hebben een zorgplicht en staan aan de lat voor 

duurzame gebiedsontwikkeling. Daarom neemt de gemeente 

Rotterdam het initiatief om samen met de gebiedspartners 

aan de slag te gaan voor waterveilig leven buitendijks, nu en 

in de toekomst.

In het buitendijks gebied 

zijn gebruikers en bewoners 

zelf verantwoordelijk
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Adaptatiestrategie

Een adaptatiestrategie biedt een kader en handelingsperspec

tief voor waterveilig leven en ruimtelijke (her)ont wik keling,  

voor gebruikers, bewoners, publieke organisaties en bedrijven. 

Het laat zien wat de kansen zijn die Rotterdam kan benutten 

om de adaptieve deltastad te blijven. 

Deze strategie geeft op hoofdlijnen inzicht in de maatregelen 

en het proces. Die zijn nodig om het risico op overstromingen 

op een acceptabel niveau te houden. Dit kunnen fysieke 

maatregelen zijn, zoals vloedschotten, maar bijvoorbeeld ook 

afspraken over communicatie. Het geeft nadrukkelijk geen 

eindbeeld, maar een overzicht van kansrijke maatregelen en 

meekoppelkansen die flexibel en toekomst bestendig zijn. 

Vluchtpaden

Glooiing

Dryproofing

Waterbestendige 
keerschotten

Trappen

Gebouw als 
waterkering

Beschermen vitale 
voorzieningen

bouwen op palen

RisicocommunicatieZandzakken

Maaiveldverhoging

Crisisbeheersing

Voorkomen van overstromingen

Ruimtelijke maatregelen

Crisisbeheer

Enkele voorbeelden van maatregelen op drie niveaus
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Handreiking met stappenplan

De handreiking beschrijft drie stappen om in een 

vliegende start tot een adaptatiestrategie te komen:  

1 – Weten, 2 – Willen en 3 – Werken. 

De stappen 4 – Aan de slag en 5 – Tussentijdse evaluatie 

komen niet aan bod in deze handreiking, maar vinden 

wel plaats zodra er een adaptatiestrategie vastgesteld is.

1 weten

2 willen

3 werken

Situatieanalyse 
buitendijks gebied

Tussentijdse
evaluatie

Aan de slag:
uitvoering en borging

In dialoog over
risico’s en kanden

Ontwikkelen 
adaptiestrategie

Proces voor een adaptatiestrategie

met in de rechter cirkels de stappen die aan bod komen in de handreiking

Per plek is maatwerk nodig. 

De handreiking is daardoor 

geen vaste blauwdruk maar 

biedt de goede ingrediënten
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Bekijk hier het volledige rapport op RIO

https://rio.rotterdam.nl/Project/RotterdamsWeerwoord/Documents


STAP 1 — WETEN 
 

HET BEGINT MET WETEN 
DE SITUATIEANALYSE VAN 
HET BUITENDIJKS GEBIED

De eerste stap betreft het in kaart brengen 

van de bestaande situatie. Het gaat hierbij 

om zowel overstromingsinformatie als ruimte

gebruik. Veel informatie is al beschikbaar. 

Checklist situatieanalyse

• • De waterdieptes als gevolg van een overstroming,  

nu en in de toekomst,

• • Het overstromingsverloop: Waar komt het water vandaan? 

Hoe lang blijft het water staan? 

• • De karakteristieken van het gebied: ruimtegebruik en 

toekomstige ontwikkelingen, hoogte, bodemdaling, 

type gebruikers/bewoners, …

• • Gevoeligheden (vitale & kwetsbare infrastructuur, 

aanwezigheid gevaarlijke stoffen)

• • Economische en maatschappelijke schade, slachtoffers 

en overlast als gevolg van een overstroming 

• • Beelden, ervaringen en verhalen over hoogwater 

(kaarten, foto’s, filmpjes, …). 

Voorbeeld van een waterdieptekaart
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STAP 2 — WILLEN 
 

WAT WILLEN WE DOEN  
DIALOOG MET  
GEBIEDSPARTNERS

De tweede stap gaat over het voorbereiden en 

voeren van een dialoog met gebiedspartners. 

Doel is om samen bewust te worden van 

de opgave en de kansen, te kijken wanneer 

actie gewenst is en oplossingsrichtingen te 

verkennen. Deze stap bestaat uit twee delen: 

de voorbereiding van de dialoog en het voeren 

van de dialoog. 

Voorbereiding
De manier waarop de gebiedspartners betrokken worden 

staat in deze voorbereiding centraal. Wie betrek je, op welke 

manier, wanneer en waarom? Aansluiting bij herkenbare 

trajecten en functies zoals het Rotterdams WeerWoord en 

de Wijkmanagers is belangrijk.

Checklist voorbereiding van de dialoog

• • Doel van de participatie.

• • Overzicht belangrijkste interne en externe 

gebiedspartners (wie, belangen, invloed, kennisniveau 

en bereidheid om mee te praten). 

• • Participatieniveau (van informeren tot meebeslissen) 

en participatieproces (wanneer, communicatievorm, 

verhaal) per gebiedspartner. 
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De dialoog 
De dialoog is het gezamenlijke gesprek over waar we 

samen heen willen. Er zijn ten minste twee belangrijke 

gespreksonderwerpen: 

• • de impact van een overstroming en ieders risicobeleving; 

• • de oplossingsrichtingen (divergeren). 

In de dialoog zijn begrijpelijke taal en visualisaties essen

tieel om samen een goed gesprek te kunnen voeren.

Allereerst wordt de informatie over een overstroming van 

stap 1 getoetst aan de praktijk en verrijkt. Vervolgens gaat 

het over de risicobeleving: is het overstromingsrisico nog 

aanvaardbaar en wanneer verandert dit? Een objectief 

afwegings kader kan helpen om een gezamenlijke taal te 

creëren voor de risicoafweging. 

Daarna worden de mogelijke maatregelen, (meekoppel)

kansen en beslismomenten benoemd en in de tijd gezet. 

Dit gecombineerd leidt tot oplossingsrichtingen. In deze fase 

worden nog geen besluiten genomen over de maatregelen. 

Checklist impact en risicobeleving

• • Deelnemers zijn zich bewust van verantwoordelijkheden 

voor waterveiligheid in buitendijks gebied en begrijpen 

het overstromingsrisico.

• • Deelnemers hebben praktijkervaringen en beeld van 

(verwachte) impact en risicobeleving gedeeld.

• • Deelnemers geven input op de risicoafweging 

• • De situatieanalyse (stap 1) is verbeterd en er is een 

gedeeld beeld van de risicoafweging.

Checklist Oplossingsrichtingen

• • Deelnemers hebben alle mogelijke  

(fysieke en niet fysieke) maatregelen geïnventariseerd.

• • Deelnemers hebben kansen en belangrijke 

beslismomenten in kaart gebracht.

• • Deelnemers hebben maatregelen, kansen en 

beslismomenten gecombineerd tot kansrijke 

oplossingsrichtingen.

• • Deelnemers hebben criteria voor de kansrijkheid 

van oplossingsrichtingen uitgewisseld.

Samen bewust worden van de opgave en de kansen
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STAP 3 — WERKEN  

SAMEN WERKEN  
FORMULEREN VAN 
ADAPTATIESTRATEGIEËN

Deze stap beschrijft hoe de verschillende 

oplossingsrichtingen komen tot een 

adaptatiestrategie. Eerst worden de 

kansrijke oplossingsrichtingen uit stap 2 

beoordeeld en afgewogen. Om vervolgens 

de adaptatiestrategie te formuleren.

Effectbepaling en beoordeling 
Bepaal de effecten en uitvoerbaarheid van de verschillende 

oplossingsrichtingen aan de hand van criteria. Dit gaat bij

voorbeeld over de uitvoerbaarheid, haalbaarheid, flexibiliteit, 

samenhang, meekoppelkansen en omgevingswaarden. 

Checklist effecten van oplossingsrichtingen bepalen

• • Criteria voor effectbepaling  

(gebruik de oogst uit stap 2 – voeren van de dialoog).

• • Inzicht in effectiviteit van de oplossingsrichtingen 

(en de maatregelen erbinnen).

• • Inzicht in samenhang tussen maatregelen en kansen.

Samen onze stad voorbereiden 

op een extremer klimaat
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Voorbeeld van een adaptatiestrategie  

(Pilot Botlek, Havenbedrijf Rotterdam, 2017). 

De strategie geeft op gebiedsniveau en lokaler niveau 

(horizontaal) weer welke mogelijke maatregelen er in 

de tijd (verticale as) genomen kunnen worden voor 

een waterveilig havengebied. 

ROTTERDAMS WEERWOORD  •  HANDREIKING ADAPTATIESTRATEGIE  11

https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/onze-themas/een-veilige-haven/waterveiligheid/botlek-en-vondelingenplaat


Formuleren van een 
kansrijke adaptatiestrategie
De laatste stap brengt alles samen. Alle keuzes, onderzoeken, 

maatregelen en meekoppelkansen zetten we uit in de tijd. 

Ten slotte toets je de adaptatiestrategie aan divers gemeente

beleid en of je vertaalt het hierin. De figuur op de vorige 

pagina geeft een voorbeeld van het mogelijke resultaat, 

de adaptatie strategie Botlek (2017) 

Checklist formuleren adaptatiestrategie:

• • Selectie (afweging) van oplossingsrichtingen voor de 

adaptatiestrategie.

• • Keuzes, onderzoeken en meekoppelkansen

• • Tijdvakken waarin keuzes, onderzoeken en maatregelen 

genomen moeten worden.

• • Toetsing adaptatiestrategie aan divers (gemeente)beleid 

en/of vertaalslag in (gemeente)beleid.

Meer informatie
> rotterdamsweerwoord.nl 

> rotterdam.nl/buitendijks

>  portofrotterdam.com

Colofon

Samenstelling en redactie

Rotterdams WeerWoord

Projectteam adaptatie buitendijks

Rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

Tekstredactie

Ilse Ariëns 

Vormgeving

Things To Make And Do

Inhoud i.s.m.

RoyalHaskoningDHV
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http://rotterdamsweerwoord.nl
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buitendijks/
https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/onze-themas/een-veilige-haven/waterveiligheid
mailto:Rotterdamsweerwoord%40rotterdam.nl?subject=
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