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INTRODUCTIE

1.1 Introductie
1.2 Systeemwerking Rijn-Maasmonding

SITUATIESCHETS
Buitendijkse gebieden zijn niet
beschermd door dijken of duinen. Zo’n
50.000 Rotterdammers wonen, werken en

buitendijks

dijk

binnendijks

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.
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1.1 Introductie

Doel
De atlas is gericht op reductie van overstromingsrisico’s
door water vanuit zee en rivier.

Waarom?
Deze atlas is ontwikkeld om inzicht te geven in
het stedelijk buitendijks gebied van Rotterdam.
Onderwerpen als maaiveldhoogte, bodemdaling,
typen oevers en peilgebieden komen aan de orde.
Deze inzichten bieden input voor het maken van
adaptatiestrategieën voor het buitendijks gebied.
Het maken van adaptatiestrategieën voor
buitendijkse gebieden is geagendeerd in de NOVI, het
Deltaprogramma, de Rotterdamse Omgevingsvisie en
het Rotterdams WeerWoord. We doen dit, samen met
onze gebiedspartners, omdat Gemeente Rotterdam een
zorgplicht heeft haar inwoners te beschermen en zelf
aan de lat staat voor duurzame gebiedsontwikkeling,
om zo de attractieve Deltastad te blijven.

Huidige waterstanden

Waterstanden 2100 (W+ KNMI 2014)

Eens in de 10.000 jaar

+4 m NAP

Eens in de 1000 jaar

Eens in de 10.000 jaar

Eens in de 300 jaar

Eens in de 1000 jaar

Voor wie?
De Atlas Buitendijks Rotterdam is bedoeld voor
stadmakers die zich bezighouden met het buitendijks
gebied. Vanuit de gemeente kan de atlas als
naslagwerk gebruikt worden om kennis te vergaren
over het buitendijks gebied en wat zich hier afspeelt.
Vooral bij nieuwe ontwikkelingen, herstructureringen en
risicoanalyses in het buitendijks gebied zal deze atlas
goed van pas komen.

Van stadsbrede atlas naar gebiedsniveau
De Atlas Buitendijks Rotterdam is een samenvatting
van wat zich afspeelt in het buitendijks gebied op
stadsbreed niveau. Naast de stadsbrede atlas worden
er ook gebiedsatlassen gemaakt die duidelijker beeld
geven wat er precies in het desbetreffende gebied
speelt.

Eens in de 100 jaar
Eens in de 10 jaar

Eens in de 100 jaar
Eens in de 10 jaar,
sluiting Maeslantkering

Eens in de 3000 jaar

+3 m NAP

Kades Noordereiland
overstromen

+2 m NAP

Dagelijks hoogwater

+1 m NAP

Waterstanden
Door klimaatverandering zal
de zeespiegel stijgen. Dit is
goed te zien in de vergelijking
van de waterstanden. Zo is er
voorspeld dat op dit moment
een waterstand van +3,2
m NAP eens in de 100 jaar
voor komt. Maar in het jaar
2100 is de kans op dezelfde
waterstand eens in de 10 jaar.
Voor Noordereiland zal dat
betekenen dat het gebied veel
vaker zal overstromen.
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Overzicht van buitendijkse gebieden waar al een adaptatiestrategie voor
geformuleerd is (blauw) of nog geformuleerd moet worden (rood).
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Waterveiligheid stedelijk buitendijks
Voor het havengebied zijn er in de periode 2015-2021
adaptatiestrategieën opgesteld om mee te bewegen met de
toekomtige zeespiegelstijging. Voor meer informatie, klik hier.
Echter, voor het stedelijk gebied is nog geen adaptatiestrategie
gemaakt. Wel geldt het gemeentelijk uitgiftepeilenbeleid wat
bij nieuwe ontwikkelingen buitendijks meegenomen dient te
worden. Het uigiftepeilenbeleid hanteert voor gebieden achter
de Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering samen)
een minimale maaiveldhoogte van +3,60 m NAP voor niet-vitale
voorzieningen en +3,90 m NAP voor vitale voorzieiningen. Buiten
de Europoortkering geldt een uitgiftepeil van +5,10 m NAP voor
niet-vitale voorzieningen en +5,50 m NAP voor vitale voorzieningen.
Nu gaan we aan de slag met adaptatiestrategieën voor
de stedelijke gebieden. Hoe gaan we hier om met het
overstromingsrisico? Gaan we leven met water? Of water buiten de
deur houden?

Adaptatie van
buitendijks is van
groot belang!
De Esch, Nautilus (datum onbekend)

Bolwerk 04/2019 (Hendrik Munnik)

Noordereiland 06/12/2013

Bolwerk 09/12/2011

Noordereiland 20/10/2021

Noordereiland 09/12/2011 (Roel Dijkstra)

Noordereiland 19/11/2020

Noordereiland 09/12/2011

Welke aspecten zijn van belang voor het functioneren
van het ‘grote systeem’, maar ook voor de keuzes die
Rotterdam (gaat) maken in de stad?

1.2 Systeemwerking Rijn-Maasmonding
Stroomgebied
Het stroomgebied van de Maas beslaat een deel van Frankrijk,
België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Binnen dit gebied
stroomt al het oppervlaktewater af naar de Maas en haar
zijrivieren. De oppervlakte van het stroomgebied bedraagt ruim
35.000 km2. De gemiddelde afvoer van de Maas is 200 m3/s.
Daarnaast stroomt het grootste deel (8/9) van de afvoer van de
Rijn, via de Waal en de Nederrijn, via de Rijn-Maasmonding naar de
Noordzee. Het overige deel (1/9) van de afvoer van de Rijn stroomt
via de IJssel naar het IJsselmeer.
Het stroomgebied van de Rijn is nog vele malen groter dan dat van
de Maas: het gaat om zo’n 185.000 km2, verdeeld over Duitsland,
Zwitserland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De afvoeren van
de Rijn zijn veel groter dan die van de Maas: gemiddeld gaat het
om circa 2200 m3/s.
Overstromingen
In Rotterdam komt het risico op overstromingen vooral van zee. De
combinatie van springtij en (noordwester)storm zorgt voor extreem
hoog water, waardoor sommige buitendijkse gebieden af en toe al
overstromen. Door zeespiegelstijging zullen deze situaties in de
toekomst vaker voor gaan komen.
De Deltawerken hebben de hoogwaterbescherming van de RijnMaasmonding sterk verbeterd. Het systeem van dammen en
stormvloedkeringen hangt volledig met elkaar samen en het
verloop van de waterstanden en de stroming is complex.

8

Stroomgebieden van Schelde, Maas, Rijn en
Eems. Bron: Grote Bosatlas 55e ed. kaart 43.

Functioneren van het watersysteem
De grootte en richting van de afvoeren door de verschillende
takken worden grotendeels bepaald door het beheer van de
Haringvlietsluizen. Als het water zeewaarts van de sluizen hoger
staat dan landwaarts zijn de sluizen gesloten. Dan stroomt al het
rivierwater via de Nieuwe Waterweg naar zee. De sluizen worden
geopend als de waterstand zeewaarts van de sluizen lager wordt
dan de waterstand landwaarts van de sluizen: de ingestelde
grootte van de spuiopening hangt af van de grootte van de
rivierafvoer.
Buitendijks gebied

De bergingscapaciteit van de Rijn-Maasmonding is relatief
groot. Het is een vlak gebied, waar veel uitloop mogelijk is. Bij
een gesloten Maeslantkering wordt rivierwater geborgen in het
zuidwestelijke deel van de delta; via het Hollandsch Diep komt
het water in het Haringvliet en het Volkerak-Zoommeer terecht.
De afvoer van de rivier vormt dus, ook als de Maeslantkering is
gesloten, geen overstromingsgevaar. Bij Rotterdam is de invloed
van de zee bepalend. Richting Dordrecht wordt de invloed van de
rivier(afvoer) bepalender. In bijvoorbeeld Limburg is dit anders,
omdat de Maas daar door een vallei stroomt. Als hier hoge
piekafvoeren voorkomen dan kan het water alleen omhoog, zoals
we gezien hebben in juli 2021.
Voor de toekomst wordt in het kader van waterberging ook gekeken
naar andere delen van de zuidwestelijke delta. Wanneer de
zeespiegel stijgt, en er dus bij storm minder water gespuid kan
worden, en de rivierafvoerpieken toenemen zal er namelijk meer
berging nodig zijn.
Kustzone
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Niet alleen vanuit
de rivieren, maar ook vanuit zee. De duinen en stranden zijn
onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door de wind,
golven en stroming verdwijnt er zand van de kust. Ook verliezen
stranden terrein door de stijgende zeespiegel. Daarom wordt de
Nederlandse kust jaarlijks met gemiddeld 12 miljoen kubieke
meter zand versterkt (Rijkswaterstaat, Kustonderhoud). De wijze
van kustbescherming is op verschillende manieren in te vullen en
bepaalt daardoor ook de mate van bescherming van Nederland.

De RijnMaasmonding. Bron:
Het verhaal van de
Rijn-Maasmonding,
2019.

Overzicht met de
namen van de
waterlopen en de
Deltawerken in de
Rijn-Maasmonding,
en de diepteligging
van de geulen. Bron:
Het verhaal van de
Rijn-Maasmonding,
2019.

De waterbalans
van de RijnMaasmonding bij
jaargemiddelde
afvoeren van Rijn en
Maas (2006).
Bron: Het verhaal
van de RijnMaasmonding,
2019.
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Stormvloedkeringen
Rotterdam, ook grote delen van het buitendijks gebied, wordt
beschermd door stormvloedkeringen. De Maeslantkering en de
Hartelkering sluiten bij een waterstand van +3,0 m NAP op de
Nieuwe Maas, zodat de stijging van het waterpeil beperkt blijft.
Hiermee wordt Rotterdam beschermd tegen hoogwater. Na de
sluiting van de keringen kan de waterstand op de Maas nog maar
beperkt stijgen. De Maeslantkering en de Hartelkering hebben
een faalkans (kans op niet sluiten) van 1/100 per sluitvraag. Door
de stijging van de zeespiegel zullen de stormvloedkeringen vaker
sluiten. Dit verhoogt de kans dat één van de keringen een keer niet
zal sluiten. Ook zou het in de toekomst voor kunnen komen dat de
zeespiegel hoger wordt dan de waterstand waar de keringen op zijn
ontworpen.
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Primaire waterkeringen
De kwaliteit en hoogte van de primaire waterkeringen in Rotterdam
is van groot belang voor de waterveiligheid van het binnendijkse
deel van de stad. Waterkeringen worden elke twaalf jaar getoetst
aan de wettelijke veiligheidsnormen. Met het stijgen van de
zeespiegel moeten deze waterkeringen in de toekomst worden
opgehoogd. Hiervoor geldt: hoe hoger de dijk, hoe groter het
ruimtebeslag. Hoe gaan we met deze (schaarse) ruimte om
in het stedelijk gebied? Zie 3.2 Landschap voor de huidige
beschermingszone van de dijken.
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2.1 Nationaal beleid
Veel beleid in Nederland is gerelateerd aan of relevant voor
buitendijkse gebieden. In dit hoofdstuk volgt een korte
samenvatting van de meest relevante beleidsstukken.
Nationale Omgevingsvisie (2020)
In beleidskeuze 1.1 staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig
en waterrobuust is. Bij (her)ontwikkelingen wordt voorkomen
dat het risico op schade en slachtoffers door overstromingen of
extreem weer toeneemt, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is.
Voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen wordt voldoende
ruimte behouden en gereserveerd. Voor meer informatie, klik hier.
Deltaprogramma
Met het nationaal Deltaprogramma zet Nederland in op drie
samenhangende opgaven om Nederland klimaatbestendig te
maken:
>> Waterveiligheid: goede bescherming tegen overstromingen
>> Zoetwater: voldoende zoetwater op de juiste plaats en
weerbaar voor droogte
>> Ruimtelijke adaptatie: robuuste inrichting voor gevolgbeperking
bij overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte.
In 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust zijn.
Ondertussen kijkt het Deltaprogramma ook verder, naar 2100.
Nationale en regionale partijen werken vanaf het begin intensief
samen in het Deltaprogramma.
In het Deltaprogramma staan drie deltaplannen met onderzoeken,
maatregelen en voorzieningen voor de waterveiligheid, ruimtelijke
adaptatie en de zoetwatervoorziening in Nederland. De
programmering van de maatregelen is voor de eerste zes jaar
gedetailleerd ingevuld en voor de twaalf jaar daarna indicatief, met
een doorkijk naar 2050.
Voor meer informatie, klik hier.

Regelgeving drempelhoogte (Bouwbesluit)
Per 1 juli 2021 zijn nieuwe toegankelijkheidseisen in werking
getreden voor publiek toegankelijke gebouwen. De drempel van
de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés,
mag maximaal 20 mm hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van
de openbare weg naar het gebouw. Voor nieuwbouwwoningen
geldt vanaf 1 januari 2022 dat de eis van maximaal 20 mm geldt
voor alle toegangen tot de woning. Dit geldt ook voor de route
van de openbare weg naar de woning. Tot nu toe was slechts
één toegankelijke toegang (bijvoorbeeld aan de achterkant)
verplicht. Deze maximale drempelhoogte maakt het makkelijk
voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of met een rollator
om gebouwen en woningen binnen te gaan. Met het oog op
klimaatadaptatie en waterveiligheid is deze maatregel minder
gewenst en vraagt het om creatieve oplossingen. Voor meer
informatie, klik hier (artikel 4.27).
Waterwet
De taken en bevoegdheden op het gebied van het waterbeheer
liggen vast in de Waterwet. De Waterwet regelt alleen het wettelijk
beschermingsniveau binnen de dijkringgebieden, (de binnendijkse
gebieden) en het beheer van het hoofdwatersysteem om deze
gebieden te beschermen. Totdat de Omgevingswet in werking
treedt blijft de Waterwet van kracht.
Er zijn geen wettelijke normen voor de bescherming van
buitendijkse gebieden. Buitendijks zijn bewoners en gebruikers
zelf verantwoordelijk voor het treffen van gevolgbeperkende
maatregelen en zij dragen zelf het risico van waterschade. De
beoordeling van de veiligheid, de noodzaak van aanvullende
maatregelen en de communicatie over waterveiligheid ligt bij
regionale en lokale overheden.
Voor meer informatie, klik hier.

2.2 Beleid provincie Zuid-Holland / regio

2.3 Beleid Rotterdam

Provinciale Omgevingsvisie (2021)
In de provinciale omgevingsvisie (2021) staat dat gemeenten bij
ruimtelijke ontwikkelingen zelf een inschatting moeten maken voor
de risico’s op overstromingen in het buitendijks gebied. Voor meer
informatie, klik hier.

Omgevingsvisie Rotterdam (2021)
Klimaatadaptatie wordt in de omgevingsvisie geadresseerd als
een van de grote opgaves voor de stad. In de visie wordt onder de
hoofdkeuze “Prettig leven in de delta” benoemd dat Rotterdam
een waterrijke en klimaatbestendige stad wil zijn. Om ook in de
toekomst een veilig en leefbare stad te zijn wordt ingezet op:
>> Ruimte voor vergroening en waterberging
>> Klimaatbestendig vastgoed
>> Beperken van de gevolgen van een overstroming.

Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid Holland heeft in de omgevingsverordening een
instructieregel opgenomen over klimaatadaptatie. Artikel 6.50
stelt dat in een bestemmingsplan rekening wordt gehouden met
de gevolgen van de risico’s van klimaatverandering, waaronder
overstroming. Het is aan de gemeente zelf hoe om te bepalen hoe
de afweging wordt gemaakt. Voor meer informatie, klik hier.
Waterschappen
De waterschappen stellen beheerplannen op voor de waterkwaliteit
van de wateren in hun beheersgebied. Ook is het waterschap
verantwoordelijk voor de regionale waterkeringen. Waterschappen
kunnen als waterbeheerder zelf hun ambities en beleidskeuzes
in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Dat kan
bijvoorbeeld in een wateragenda, die de waterbelangen integraal
in beeld brengt. Ook kan het waterschap strategische onderdelen
opnemen in het (verplichte) waterbeheerprogramma.
Rotterdam ligt in het beheersgebied van drie verschillende
waterschappen. Kijk voor meer informatie op: Hoogheemraadschap
van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta.

De Kop van Feijenoord is een van de gebieden die is aangewezen
als een focusgebied voor klimaatadaptatie. Hier wordt ingezet op
vergroening en extra waterberging. “Klimaatadaptatie beschouwen
we als een vanzelfsprekend onderdeel in iedere ontwikkeling in
de Rotterdam. In de gebouwde omgeving, openbare ruimte en
tuinen” (Omgevingsvisie Rotterdam p.84). Ook wordt er aandacht
gevraagd hoe om te gaan met het overstromingsrisico in relatie tot
nieuwbouw.
De omgevingsvisie benoemd drie manieren hoe omgegaan moet
worden met het overstromingsrisico:
>> Buitendijkse gebieden worden hoog genoeg gebouwd en
er worden strategieën ontwikkeld hoe in de toekomst deze
gebieden (her) ontwikkeld worden met het oog op het
overstromingsgevaar.
>> Stedelijke opgaven worden geïntegreerd met toekomstige
dijkversterkingen.
>> Bij binnendijkse (her)ontwikkelingen wordt -redelijkerwijsvoorkomen dat het risico op schade en slachtoffers door een
dijkdoorbraak toeneemt.
Het eerste punt verwijst rechtstreeks naar de adaptatiestrategie
waarvan deze situatieanalyse onderdeel is. Voor meer informatie,
klik hier.

Rotterdams WeerWoord
Het Rotterdams WeerWoord is het klimaatadaptatie programma
van de gemeente Rotterdam. Hierin worden de opgaven en
oplossingsrichtingen gegeven, ook voor overstromingen. Het
hoofddoel van het programma Rotterdams WeerWoord is dat alle
partijen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, in
Rotterdam in 2030 klimaat adaptief handelen en dat Rotterdam in
2050 ook werkelijk klimaatadaptief is ingericht.
“Klimaatopgaven in kaart (2022)” laat de effecten van
klimaatverandering zien voor Rotterdam en toont de urgentie voor
een stevige klimaatadaptatie aanpak. Het rapport gaat in op de
volgende klimaatopgaven: extreme neerslag, hitte, overstroming,
grondwater, bodemdaling en droogte.
Voor meer informatie, klik hier.
Resilient Rotterdam Strategie 2022-2027
Een veerkrachtige stad kan na een incident, crisis of tegenslag
snel herstellen én sterker weer verder. Veerkracht is voor een deltaen havenstad als Rotterdam dan ook van essentieel belang. De
Resilience Strategie zorgt dat Rotterdam klaar is voor de kansen
en uitdagingen van de toekomst. Met het thema Climate Resilience
wordt ingegaan op de urgentie, aanpak en specifieke speerpunten.
Voor meer informatie, klik hier.

2.4 Adviezen
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
In Rijnmond-Drechtsteden, het gebied rond Rotterdam en
Dordrecht, komt het water van vier kanten: van zee, de rivieren, de
lucht (neerslag) en de bodem (kwel). Het is een dichtbevolkt gebied
met grote economische betekenis voor Nederland. Al deze zaken
maken Rijnmond-Drechtsteden kwetsbaar. Binnen het nationaal
Deltaprogramma is daarom voor dit gebied een voorkeursstrategie
opgesteld. Sinds 2014 werkt de regio aan de uitvoering van
deze voorkeursstrategie. In 2020 is de strategie herijkt. De drie
deltabeslissingen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke
adaptatie vormen daarbij het kader, evenals de deltabeslissing
Rijn-Maasdelta. Voor meer informatie, klik hier.
Convenant klimaatadaptief bouwen (2018)
In Zuid-Holland hebben verschillende publieke en private partijen
een convenant ondertekend om klimaatadaptief te bouwen.
Hierin zijn overstromingseisen opgenomen die zich richten op
het doelmatig robuust maken van een gebied in verschillende
scenario’s met overstromingsdiepten. De gemeente Rotterdam
heeft dit convenant ook ondertekend. Voor meer informatie, klik
hier.
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3.1 WATERVEILIGHEID

2018 T=100

2050 T=100

2100 T=100

(Royal Haskoning DHV, 2/12/2018)

Overstromingsscenario’s t=100 (KNMI, 2006)
De overstromingsscenario’s tonen de verwachting dat
de overstromingen steeds heviger zullen worden in de
toekomst. Nieuwe inzichten (KNMI Klimaatsignaal 2021)
laten zien dat de zeespiegelstijging sneller gaat dan in 2014
werd verwacht. Dit betekent dat er ook vaker en extremer
hoogwater op de Nieuwe Maas voor gaat komen. Als gevolg
hiervan zullen vaker overstromingen voorkomen en/of zullen
deze overstromingen grotere impact hebben dan nu wordt
voorspeld.
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(Royal Haskoning DHV, 2/12/2018)

Overstromingsscenario 2100 t=100 (KNMI, 2006)
niet meegenomen in
onderzoek RHDHV

Door klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen en
komen er vaker piekafvoeren op de rivier. Met name
zeespiegelstijging heeft gevolgen voor de waterstanden op
de Nieuwe Maas en daarmee de buitendijkse gebieden.
Door de hogere rivierstanden zullen de buitendijkse
gebieden namelijk sneller overstromen, waarbij er schade
en overlast kan ontstaan aan de openbare ruimte,
bouwwerken en gebouwen. De kaart laat een kans op een
overstroming zien van het jaar 2100 die eens in de 100 jaar
kan voorkomen. Op verschillende plekken kan het water
behoorlijk diep komen te staan (>2,0 m). Hoogwater duurt
over het algemeen enkele uren tot 6 uur.

Waterdiepte
0 - 0,10 m
0,10 - 0,25 m
0,25 - 0,50 m
0,50 - 1,00 m
1,00 - 2,00 m
> 2,00 m

Gemiddelde
lengte
Nederlands
persoon:
1,77 m
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(Algemene Hoogtekaart Nederland, 2021)

Waterkeringen en maaiveldhoogte
Grenzend aan de buitendijkse gebieden liggen primaire
waterkeringen die de binnendijkse gebieden van Rotterdam
beschermen. De buitendijkse gebieden zijn (over het
algemeen) niet beschermd door een waterkering maar door
een hogere ligging. De Esch is een uitzondering: dit gebied
wordt beschermd door een voorliggende dijk. Deze dijk
heeft geen veiligheidsnorm zoals de primaire keringen dat
wel hebben. De buitendijkse gebieden en het voorliggende
statusloze dijk(je) zijn ‘het voorland’ van de eigenlijke kering.

Hoog

Primaire kering

Laag

De Nieuwe Maas
+0,3 - 3,2 m NAP

Buitendijks
+3 - 6 m NAP

Primaire kering
+5 - 6 m NAP

Binnendijks
-1 / -6 m NAP

Doorsnede buitendijks en binnendijks gebied
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Huidig maaiveld t.o.v. uitgiftepeil +3,60 m NAP
In Rotterdam wordt een maaiveldhoogte van +3,60 m
NAP gehanteerd bij nieuwe ontwikkelingen in buitendijks
gebied (uitgiftepeilenbeleid). Op de kaart is te zien dat veel
gebieden niet voldoen aan de gewenste maaiveldhoogte van
+3,60 m NAP. Alle donkerblauwe en lichtblauwe plekken
liggen lager dan het peil van +3,60 m NAP.
Voor vitale en kwetsbare functies wordt een peil van
+3,90 m NAP aangehouden. Buiten de Europoortkering
gelden hogere waarden: +5.10 m en +5.50 m NAP voor
respectievelijk reguliere en kwetsbare functies.

(Gisweb gemeente Rotterdam, 2020)

Afwijking van buitendijks uitgiftepeilenbeleid
< -0,5 m t.o.v. 3,60 m NAP
-0,5 - 0 m t.o.v. 3,60 m NAP
0 - +0,5 m t.o.v. 3,60 m NAP
+0,5 - +1 m t.o.v. 3,60 m NAP
> +1 m t.o.v. 3,60 m NAP
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Bodemdaling
Bodemdaling is een probleem in Rotterdam. Voor de
buitendijkse gebieden kan dit funest zijn omdat de
hoge ligging bescherming biedt tegen hoogwater. Bij het
bedenken van maatregelen voor de lange termijn dient hier
rekening mee te worden gehouden om de waterveiligheid
te borgen. In het grootste deel van het stedelijk buitendijks
gebied lijkt de bodemdaling beperkt tot maximaal 5 mm
per jaar. Alleen bij Heijplaat, Pernis, het Dakpark en de
Laan op Zuid treedt meer bodemdaling op. De mate van
bodemdaling hangt sterk samen met het type ondergrond.
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(Rotterdams Weerwoord, 22/01/2021)

> 8 mm per jaar
5-8 mm per jaar
2-5 mm per jaar
< 2 mm per jaar
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Landschappelijk karakter

(Wateratlas Rotterdam, feb 2021)

De Nieuwe Maas heeft een sterk en rijk karakter. Haven,
stad en rivier komen er samen. Die ontmoeting is overal
anders. Daardoor kent de Nieuwe Maas verschillende
sferen. Met gebiedsontwikkeling en adaptatiestrategieën
zal er rekening gehouden moeten worden met het huidige of
beoogde karakter van de plek.
Havenlandschap
Hoogstedelijk gebied
Rivierlandschap
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Peilgebieden oppervlaktewater
Regenwater kan, in tegenstelling tot het binnendijks gebied,
onder vrij verval de Nieuwe Maas instromen. Hierbij is geen
gemaal nodig om het overtollige water uit het gebied te
pompen. Uitzonderingen hierop zijn De Esch en het gebied
bij het Park. Deze gebieden hebben een vast peil voor het
oppervlaktewater wat afgestemd is op de maaiveldhoogte
van het gebied. Zo is het peilgebied in de Eschpolder
vele malen dieper dan het peilgebied van het westelijk
buitendijks gebied van de Esch.
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(Rotterdam G; K:Geodata/Basisdata , 2020)

-5 tot -4 m
-4 tot -3 m
-3 tot -2 m
-2 tot -1 m
-1 tot -0 m
0 tot 1 m
1 tot 2 m
2 tot 3 m
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Toegankelijkheid kades
De oevers van de Nieuwe Maas zijn een van de mooiste
plekken om te verblijven in de stad. Het is belangrijk dat
de rivier toegankelijk is voor iedereen. Op dit moment zijn
nog niet alle oevers van de Nieuwe Maas toegankelijk voor
publiek. Sommige kades zijn namelijk onderdeel van een
bedrijventerrein en worden gebruikt om bijvoorbeeld te
laden en lossen op schepen. Dit is voornamelijk het geval in
het havengebied, maar ook in delen van Kop van Feijenoord
en Katendrecht zijn kades ontoegankelijk.

Informatie overgenomen uit Wateratlas Rotterdam (feb 2021)
HvH en Rozenburg informatie van Google Maps sateliet (okt 2021)

Legenda
Legenda
Toegankelijke
kadeskades
Toegankelijke
Toegankelijke
kades
Ontoegankelijke kades
Ontoegankelijke
kadeskades
Ontoegankelijke
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Overstromingsgevoelige kades
Een aantal kades zijn overstromingsgevoelig. Het beeld
laat zien welke kades er op dit moment ééns in de tien jaar
(T10) of vaker kunnen overstromen op basis van het KNMI
scenario 2014. In de stad kan een overstroomde kade voor
hinder zorgen: de kade moet afgezet worden en bewoners
wordt gevraagd hun auto te verwijderen. De laagste kades
van de stad overstromen meerdere malen per jaar, zoals
bij het Bolwerk (noordoever Willemsbrug) of delen van
Noordereiland. Hoek van Holland is hierbij een bijzonder
geval, omdat de kust hier ruimte biedt om het hoogwater op
te vangen.
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Inhoud gebaseerd op overstromingsdata RHDHV
(t=10, 2018 W+ KNMI 2014)

Overstromingsgevoelige kades
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Typen oevers
De overgang tussen het buitendijks gebied en het water
bestaat uit kademuren, glooiingen en natuurlijke oevers.
De kademuren zijn meestal een gevolg van het (vroegere)
gebruik bij havenactiviteiten, zoals laden, lossen en
aanmeren van schepen. Het wegtrekken van havenfuncties
maakt harde kademuren niet overal meer noodzakelijk. Dit
biedt ruimte voor meer geleidelijke overgangen tussen water
en land, zoals getijdeparken (passend bij het oorspronkelijke
riviersysteem). Op dit moment is het aantal natuurlijke
oevers en strandjes beperkt. Het voordeel van glooiingen en
natuurlijke oevers is dat zij golven breken bij hoogwater. Bij
kades slaan golven makkelijker over de kades heen.

Informatie overgenomen uit Wateratlas Rotterdam (feb 2021)
HvH en Rozenburg informatie van Google Maps sateliet (sep, 2021)

Glooiing
Kademuur
Natuurlijke oever
Dijk
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Beoordeling primaire waterkeringen
De waterschappen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan
het beoordelen van de primaire waterkeringen. Hierbij wordt
door middel van het Wettelijk Beoordelings-instrumentarium
elke 12 jaar beoordeeld of het dijktraject voldoet aan de
veiligheidsnorm uit de Waterwet. De dijktrajecten die niet
voldoen aan de ondergrens worden geprogrammeerd voor
versterking. Aan de noordoever van de Maas voldoet een
aantal dijktrajecten niet aan de ondergrens, bijvoorbeeld
een groot deel van de Maasboulevard en de Honingerdijk.
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NB: Gesignaleerde dijkopgave vraagt niet om acute maatregelen, aanpak ervan is in onderzoek bij waterschappen.

Waterveiligheidsportaal (sep 2021)

I Voldoet ruim aan signaleringswaarde
II Voldoet aan signaleringswaarde
III Voldoet aan ondergrens en mogelijk
signaleringswaarde
IV Voldoet mogelijk aan ondergrens
en/of signaleringswaarde
IV Voldoet niet aan ondergrens
IV Voldoet ruim niet aan ondergrens
Primaire kering zonder oordeel
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Zonering dijken
Een waterkering bestaat uit verschillende zones: het
waterstaatswerk (zone 1), de beschermingszone (zone
2) en het profiel van vrije ruimte (zone 3). Zone 3 is
niet weergegeven op de kaart. Elk waterschap heeft de
mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de zones, ook
wat betreft het verbodsregime. Dit zorgt in Rotterdam, waar
drie waterschappen bij elkaar komen, voor een ingewikkelde
set aan regels. Vanwege deze complexiteit, maar ook
door het gebrek aan ruimte in de stad, is het van belang
om toenadering te zoeken tot de waterschappen en de
mogelijkheden te bespreken. Tijdelijkheid kan bijvoorbeeld
een oplossing zijn om, wanneer nodig, toch te kunnen
bouwen binnen een beschermingszone.

Zone 1: waterstaatswerk
Zone 2: beschermingszone
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Evacueren naar hoger gebied

28

Een overstroming in buitendijks gebied duurt tot 6 uur lang en
is van tevoren voorspelbaar. Bij een extreem hoge waterstand
is het mogelijk dat mensen geëvacueerd moeten worden. Het
bedreigde gebied uit vluchten, horizontale evacuatie genoemd,
kan lastig zijn in verband met filevorming. Daarnaast is het bij
een extreem hoge waterstand waarschijnlijk dat het OV stil komt
te liggen, omdat de haltes en/of metrotunnels overstromen.
Daarom is ook verticale evacuatie van belang. Hierbij vlucht
men binnen het bedreigde gebied naar hoger gelegen plekken.
Dit kan een hogere verdieping of zolder zijn, maar ook een
nabijgelegen flat of hoger gelegen gebied. Hoger gelegen
gebieden binnen het buitendijks gebied zijn bijvoorbeeld het
Dokhavenpark of het Wilhelminaplein.

Hoger gelegen gebied (>+4,0 m NAP)
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Onderhoudstraject kades

Stadsbeheer (Jeroen Habers, november 2021)

Op deze kaart is gevisualiseerd welke kademuren in beheer
van gemeente Rotterdam de komende jaren waarschijnlijk
worden vervangen. De vervanging van een kademuur
betekent vaak een grote investering en de nieuwe kademuur
gaat weer 100 jaar mee. We moeten goed nadenken over de
nieuwe aanleghoogte; het is een belangrijke meekoppelkans
bij de uitvoering van een adaptatiestrategie.

Groot onderhoud nodig
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Lange en korte termijn verstedelijking

(Ontwerp Omgevingsvisie, juli 2021)

In de komende 20 jaar moet Rotterdam 50.000 woningen
bijbouwen om aan de vraag van woningen te kunnen
voldoen. Dit betekent in de binnenstad volop verdichten en
aan de randen uitbreiden. Ook de buitendijkse gebieden
doen hier hard aan mee.
In de toekomst zal de waarde van de buitendijkse gebieden
door de ontwikkelingen stijgen. Er komt namelijk meer
vastgoed bij: +17.500 woningen tot 2040. Adaptatie in het
buitendijks gebiedt wordt daarom steeds belangrijker.
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Zoekgebied verstedelijking
Lange termijn zoekgebied verstedelijking
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niet meegenomen in
onderzoek RHDHV

Woningbouw in relatie tot overstromingsgevoelige plekken (2100, T=100)
Veel woningbouwprojecten zijn gepland op locaties die vanaf
het jaar 2100 overstromingsgevoelig zijn. In de planvorming
van deze locaties is preciezer onderzoek ten aanzien van de
waarborging van waterveiligheid extra noodzakelijk. Ook de
planvorming in de buitenruimte en het beheer spelen hierbij
een rol.

(Ontwerp Omgevingsvisie, juli 2021)
(Royal Haskoning DHV, dec 2018)

Waterdiepte

Verstedelijking
Zoekgebied verstedelijking
Lange termijn zoekgebied
verstedelijking

0 - 0,10 m
0,10 - 0,25 m
0,25 - 0,50 m
0,50 - 1,00 m
1,00 - 2,00 m
> 2,00 m
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(Rotterdams Weerwoord , jan 2021)

Hittestress
Hittestress is een grote uitdaging in stedelijk gebied. Ook
in buitendijks gebied is er veel hittestress door de verharde
kades, verstedelijking en geringe groenvoorzieningen.
In het hele buitendijkse gebied zijn plekken te vinden
waar de temperatuur kan oplopen tot boven de 45 °C.
Adaptatieplannen kunnen het tegengaan van hittestress en
andere opgaven vaak gunstig meekoppelen.
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< 36 °C
36 - 37 °C
38 - 39 °C
40 - 41 °C
42 - 43 °C
44 - 45 °C
> 45 °C
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Monumenten en beschermd stadsgezicht
In het buitendijks gebied zijn veel monumenten te
vinden. De variatie aan monumenten is erg groot: er zijn
beschermde stadsgezichten en individuele gebouwen
te vinden, maar ook de Maastunnel, het Park en de Hef
behoren tot de lijst met monumenten. Bij het maken van de
adaptatiestrategieën vragen de monumenten dan ook ieder
om een specifieke aanpak. Er is geen generieke oplossing
te benoemen die alle monumenten kan beschermen tegen
overstromingen.

(Gisweb gemeente Rotterdam, 2020)

Rijksmonument
Gemeentelijk monument
Toekomstig monument
Beschermd stadsgezicht
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#04

TOOLBOX

4.1 Water tegenhouden
4.2 Leven met water
4.3 Crisisbeheersing

Toolbox voor waterveilig leven
buitendijks
Deze toolbox bevat maatregelen die kunnen worden
toegepast om de kans op een overstroming te
verkleinen, maar ook om de negatieve gevolgen
van een eventuele overstroming zo veel mogelijk te
beperken. De toolbox is bedoeld ter inspiratie en is
niet uitputtend.

PREVENTIE
Dijk met
golfbrekers
> Breekt golven

De maatregelen uit de toolbox zijn gebaseerd op
het systeem van meerlaagse veiligheid. De eerste
laag is preventie: het zo veel mogelijk voorkomen
van een overstroming. Hierbij horen maatregelen
die het water tegen moeten houden, zoals het
creëren van sterke waterkeringen.
De tweede laag richt zich op het realiseren van
een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land.
Men gaat meer leven mét het water. Hierbij kunnen
aanpassingen worden gedaan aan de openbare
ruimte, maar ook aan woningen en andere
gebouwen zelf.

Bebouwing als
waterkering
> Lastig met
beheer en
onderhoud

De derde laag zet in op een betere
(organisatorische) voorbereiding op een mogelijke
overstroming (koude fase), maar ook op
crisisbeheersing na een incident (warme fase).
De maatregelen die hierbij horen variëren van het
plaatsen van zandzakken tot goede communicatie.
Maaiveld
ophogen
> Uitgiftepeilenbeleid hanteert
deze maatregel
> In het landschap
ontstaan veel
verschillende
hoogtes
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Muur op kade
> Kans op overslag
van water
> Kan vast of
bewegend worden
toegepast

Recreatieve dijk
> Makkelijk op en
af te komen
> Bevordert de
connectie met het
water

Getijdennatuur
> Visie: de rivier als
getijdenpark
> Breekt golven
> Hoge ecologische
waarde

RUIMTELIJKE INRICHTING
Aanpassingen openbare ruimte

Aanpassingen woningen
Bouwen op palen

Terpen

> Bebouwing blijft
droog
> Gebied
bereikbaar per boot

> Hoog en droog
> Maaiveld
plaatselijk ophogen

Vitale
voorzieningen
verhogen

Drijvend wonen

Drijvend schot

> Verplaatsbare
woningen

> Komt omhoog bij
hoogwater
> Is plaatselijk
toepasbaar of in
het hele gebied
> Niet te zien
wanneer er geen
hoogwater is

Amfibisch wonen

Schotten

> Niet
verplaatsbare
woningen
> Gaan mee met
het getij

> Schotten
plaatsen voor
voordeuren
> Houdt water
buiten de woning

> Bijvoorbeeld
elektriciteitshuisjes
> Hoog en droog

Entree woning
verhoogd
> Water kan
niet naar binnen
stromen
> Voorbeeld:
nieuwbouwproject
Hefkwartier

Begane grond
ophogen
> Spullen in huis
blijven droog
> Kan toegepast
worden bij
bestaande
bebouwing
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CRISISBEHEERSING
Dry-proof
bebouwing
> Coating op
buitenmuren
> Houdt water
buiten de woning

Elektriciteitsen gaspunten
omhoog
> Water toelaten in
huis
> Voorkomen van
kortsluiting door
stopcontacten hoog
aan te brengen
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Communicatie

Zandzakken

> Communicatie
met bewoners en
gebruikers
> Informerend
of vragen om te
evacueren

> Veel werk om te
plaatsen
> Moet ergens
opgeslagen worden

Tijdelijke
schotten

Vluchtwegen

> Schotten
plaatsen tussen
huizen die het
water tegenhouden

> Vluchtwegen
zijn hoog en altijd
toegankelijk

Tijdelijke kering

Verzamellocatie

> Demontabele
wand met schotten
> Opblaasbare dijk
> Kratten die zich
vullen met water
> Kering moet
elders worden
opgeslagen

> Hoge plekken in
of nabij het gebied
waar mensen
naartoe kunnen
vluchten
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