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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Waterveiligheid is al eeuwenlang een belangrijk thema in laag liggend Nederland. Vanuit de SMWO1 

is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun gebied een impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het 

Programma Waterveiligheid VRHM geeft hier binnen onze regio invulling aan. In 2019 is reeds 

gestart met een viertal pilotpolders binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden en richtte zich op 

regionale waterkeringen. 

Daarnaast is het document ‘Risicoanalyse Hoogwater regionale keringen VRHM’ opgesteld. Hierin is 

o.a. een uitwerking gemaakt op de directe en indirecte gevolgen van een overstroming regionale 

kering, de evacuatiemogelijkheden en het handelingsperspectief, de input voor risicoadvisering en 

operationele planvorming als ook de risico- en crisiscommunicatie. Hiermee wordt voorzien in een 

generieke uitwerking op overstromingen regionale kering en vormt samen met de specifieke 

uitwerking per polder een twee-eenheid. Op aanvraag van gemeente Leiden wordt nu een uitwerking 

gemaakt van de polder in de Leidse Merenwijk. 
 

1.2 Doelstelling impactanalyse t.b.v. de polder in de Merenwijk 
- Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het gebied bij overstromingsscenario’s; 

- Inzicht krijgen in de gevolgen die hiermee gepaard gaan voor het milieu en de in het gebied 

aanwezige personen, dieren, kwetsbare objecten en vitale infrastructuur; 

- Inzicht krijgen in de keteneffecten die kunnen optreden; 

- De impactanalyse vormt een bijdrage aan de klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van 

het Deltaplan moeten uitvoeren. 

 

1.3 Uitgangspunten 

1.3.1 Overstromingstypen 

Er zijn verschillende typen overstromingen: 

A. Overstroming van onbeschermde gebieden (uiterwaarden etc.) langs het hoofdwatersysteem; 

B. Overstroming van beschermde gebieden langs het hoofdwatersysteem, door het overlopen of 

bezwijken van primaire waterkeringen; 

C. Overstroming van beschermde gebieden langs het regionale watersysteem, door het 

overlopen of bezwijken van regionale waterkeringen; 

D. Overstroming van onbeschermde gebieden vanuit het regionale oppervlaktewatersysteem; 

E. Overstroming van gebieden door grondwatersystemen; 

F. Overstroming van gebieden door intense neerslag. 

 

Voor deze analyse gaan we in op overstromingstype C. 

 
Afbeelding 1 - verschillende typen overstromingen 

 
1 Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) 
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1.3.2 Falen van regionale keringen 

Regionale keringen zijn opgebouwd uit een boezemkade, polderkade en/of een waterscheiding. De 

veiligheid van de regionale waterkeringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Provincie en 

Waterschappen werken daarbij nauw samen. Het veiligheidsniveau wordt door de provincie bepaald 

op basis van de kans dat een waterstand wordt behaald en de economische schade als gevolg van 

de bres. Het Hoogheemraadschap is vervolgens verantwoordelijk om het gewenste 

beschermingsniveau van de waterkering te behalen/te behouden. Er bestaat altijd een (rest)risico dat 

een regionale kering toch onverwachts kunnen bezwijken. 

 

Factoren voor het bezwijken van een waterkering zijn: 
- Afname stabiliteit bijvoorbeeld door bodemdaling in de polder; 

- Aanwezigheid van ‘niet waterkerende objecten’ als leidingen en bomen; 

- Kwel / piping; 

- Zettingen / scheurvorming. 

Minder relevant voor deze polder zijn: 

- Botsing van schip dat uit koers raakt en kade raakt; 

- Verkeersbelasting / zwaar transport; 

- Opzet door vandalisme, aanslag. 

 

1.3.3 Effect 

Bij het effect wordt gekeken naar de gevolgen van de overstroming. Hierbij worden zowel de directe 

gevolgen als de keteneffecten meegenomen. Daarnaast wordt bij de pijnpunten gekeken wat dit voor 

de verschillende fasen van de veiligheidsketen betekent. 

 

Algemene effecten in laag liggend Nederland 
- Slachtoffers (doden, ernstig gewonden) en andere getroffenen (dieren). 

- Getroffenen die lijden door gebrek aan primaire levensbehoeften zoals eten, drinken, onderdak, 

persoonlijke hygiëne, mobiliteit en veiligheid. 

- Verstoring van het dagelijks leven door uitval maatschappelijke functies (sluiting scholen, winkels, 

werk). 

- Angst, woede, verlies vertrouwen maatschappij. 

- Ecologische effecten (vervuiling, dode dieren, schade aan natuur en landschap). 

- Directe en indirecte economische schade. 

- Schade aan cultureel erfgoed. 

- Gevaarlijke en eventueel brandbare (vloei)stoffen die bij bedrijven opgeslagen liggen komen in het 

water en in de bodem terecht. 
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Algemene keteneffecten2 

 

Beperken (keten)effecten 

De gevolgen van een overstroming kunnen bij een (dreigende) overstroming worden beperkt door 

mensen te waarschuwen en kwetsbare groepen te evacueren. Vitale objecten en infrastructuren 

kunnen worden beschermd door het preventief afschakelen van stroom. Waar en wanneer dit wordt 

gedaan is situatie afhankelijk, deze maatregel wordt eerst altijd met bevoegd gezag afgestemd.  

Is er voldoende tijd dan kan het Waterschap ‘compartimenteren’ en/of aanwezige duikers afsluiten. Bij 

compartimenteren wordt het boezemstelsel in kleinere compartimenten opgedeeld zodat minder 

water de polder in kan stromen. 
 

1.3.4 Scenario’s 

De impactanalyse richt zich op overstroming als gevolg van een bres in een boezemkade. Er is bij de 

uitwerking van scenario’s gekozen voor het worst-case scenario. 

 

1.4 Landelijke handreiking Impactanalyse 
Bij het uitvoeren van de impactanalyse hoogwater wordt uitgegaan van de “Handreiking 

Impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast”3. We werken in de impactanalyse de in de 

handreiking genoemde vragen nader uit.  

 

  

 
2 Voor specifieke effecten drinkwater zie rapport “De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening”, RIVM rapport 

2019-0171 

3 De handreiking is opgesteld door het project Water en Evacuatie, versie 1.1. (23 mei 2017). 
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1.5 Toelichting begrippen 
Bepaalde begrippen en uitleg zijn generiek voor polders in laag liggend Nederland. Hieronder worden 

een aantal begrippen nader toegelicht.  

 

1.5.1 Zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur/objecten 

Het zijn vooral de waardevolle en kwetsbare objecten, infrastructuur en mensen die bepalen hoe 

ernstig de gevolgen van een overstroming zijn. Onder zeer kwetsbare objecten worden vanuit de 

handreiking verstaan, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, gebouwen met 

een woonfunctie voor zorg en gebouwen met een celfunctie. Ook cultureel erfgoed valt hieronder. 

 

Het gaat bij de inventarisatie vitale infrastructuur en objecten om infrastructuur en objecten die bij 

uitval problemen veroorzaken in het brongebied en effectgebied. Daarnaast gaat het om objecten 

binnen de infrastructuur waar zeer kwetsbare objecten of voor hulpverlening vitale objecten op aan 

zijn gesloten.  

 

1.5.2 Fatale waterdieptes 

Bij de vitale infrastructuur en objecten is gekeken bij welke waterdieptes en tijdsduur in het getroffen 

gebied een probleem ontstaat. Er is sprake van directe- en keteneffecten. Onderstaande aangegeven 

fatale waterdieptes zijn generiek van toepassing op alle clustergebieden.  

 

Fatale waterdieptes 

Elektriciteit Elektriciteit blijft bij de volgende maximale waterhoogte, t.o.v. het 

maaiveld, functioneren: 

- 30 – 50 cm (Middenspanning en Laagspanning)  

- 80 cm (Middenspanning en Laagspanning) 

- 200 cm Hoogspanning 
 
Bij huizen waar stopcontacten op 30 cm hoogte zitten, valt de 
stroom door de aardlek uit. Het laagspanningsnetwerk kan nog 
wel werken. Hoogspanningsstations zijn vaak open 
schakeltuinen, waarbij de transportverbindingen op hoogte 
staan.  

Gas Lage druk gasnet (30-100 mbar) in woonwijken: vanaf 30 

centimeter ontstaan inwaterende lekken met uitval van 

gaslevering als gevolg. 

Drinkwater Afhankelijk van plaatsing hydrofoor en bres leidingbreuk door 

bres, regulier 100 cm 

ICT / Telecom - Zendmasten stoppen waarschijnlijk na 1 uur uitval elektra met 

zenden en ontvangen (beperkte noodstroom) 

- WAS-paal valt na ongeveer 3 uur uitval elektra uit, daarna is 

alarmering via dit object niet meer mogelijk (beperkte 

noodstroom) 

Riolering 100 cm bij nieuwe systemen / beperktere hoogte bij bestaande 

systemen, mede i.v.m. het ontbreken van terugslagkleppen 

Telecommunicatie 100 cm 

Wegennet Auto’s kunnen rijden tot ongeveer 20 cm. waterdiepte 
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1.5.3 Hersteltijd 

De hersteltijd na een overstroming is uiteraard afhankelijk van de omvang van de overstroming. 

Hierbij speelt ook beschikbare capaciteit (mensen, middelen en expertise) een rol. Als het water 

eenmaal de polder is ingelopen, moet allereerst de bres in de boezemkade worden hersteld. Het 

gebied wordt vervolgens langzaam leeggepompt en schoongemaakt. Door het wegvallen van de 

waterdruk bij diepere polders kan in het direct getroffen- én omliggende gebied de boezemkade 

instabiel worden (dit speelt overigens nauwelijks/niet voor de Merenwijk). Ook objecten op de kering 

kunnen dan verzakken. Hier moet bij het herstel rekening mee worden gehouden.  

 

Pas als het water weg is kan er gestart worden met het herstel van de vitale infrastructuur zoals 

elektra, gas, drinkwater, etc. De nutsbedrijven moeten immers bij de assets kunnen komen om een 

inschatting te kunnen maken van de schade en reparatietijd. In het algemeen kan gesteld worden dat 

volledig herstel van een overstroomd gebied maanden (>2 jaar) kan duren. Hoe kleiner het getroffen 

gebied en hoe ondieper het waterpeil, hoe sneller het herstel. 

 

Vanuit de crisisbeheersingsprocessen is naast de directe incidentbestrijding ook aandacht voor de 

nazorg. Dit zijn generieke processen welke afhankelijk van het incident nadere invulling krijgen. Met 

name de gemeentelijke kant van de crisisbestrijding speelt hierin een belangrijke rol. 

 

1.5.4 Leefbaarheid 

In de handreiking wordt een gebied qua leefbaarheid in 5 zones ingedeeld: 

Onleefbaar, verwoestend Heeft het water op locatie een verwoestende 

kracht? (afstand tot de bres < 200 meter) 

Onleefbaar, acuut levensbedreigend Is de waterdiepte > 1 m? 

Onleefbaar, potentieel levensbedreigend Is de waterdiepte > 20 cm binnendijks of 50 cm 

buitendijks? 

Onleefbaar, er is met noodmaatregelen enige 
tijd te overleven 

Duurt uitval van drinkwater > 24 uur of uitval 

van gas, elektra of riolering > 72 uur? 

Leefbaar, overlast - 

 

Bij de classificering van de leefbaarheid wordt uitgegaan van bovenstaande indeling. 

Bij de leefbaarheid van een gebied wordt niet alleen gekeken of het gebied ‘watervrij’ is. Ook de 

veiligheid en de sociale structuren (scholen, winkels, openbaar vervoer) van het gebied worden bij 

leefbaarheid meegenomen. 

 

1.6 Betrokkenheid partners 
Voor de uitwerking van eerder gemaakte impactanalyses voor vier pilotpolders heeft VRHM 

brainstorm sessies met stakeholders georganiseerd. Daarnaast hebben ruim tien stakeholders vanuit 

de eigen expertise input geleverd. VRHM heeft deze input gebundeld en nader uitgewerkt. De 

resultaten zijn vervolgens toentertijd met alle stakeholders afgestemd. 

 

Gezien de aard van de eerder verkregen informatie is het aannemelijk dat de informatie ook voor de 

uitwerking voor gemeente Leiden up to date en toepasbaar is. Om die reden zijn voor de uitwerking 

van de polder in de Merenwijk geen stakeholdersessies in dergelijke omvang uitgevoerd. De 

onderstaande partijen zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de voorliggende 

risicoanalyse: 

- Gemeente Leiden 

- Hoogheemraadschap Rijnland 

- Veiligheidsregio Hollands Midden 

- Netbeheerder gas- en elektra Liander 
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2 Analyse van de polder 

2.1 Wat kan er gebeuren in de polder? 
 

2.1.1 Scenario 

Polder Merenwijk, voormalig Broek- en Simontjespolder genoemd, ligt in de Leidse Merenwijk en is 

187 ha groot. De polder wordt begrensd door de Groote Sloot (’t Joppe), de Zijl en de Slaaghsloot. 

 

Door instabiliteit van de kade aan de Slaaghsloot ontstaat er een bres in de boezemkade. 

Hoogheemraadschap Rijnland probeert allereerst zo snel mogelijk de toestroom van water te stoppen 

en vervolgens zal de bres worden gedicht. Het stoppen van de toevoer lukt echter niet binnen een 

aantal uren. Het water van het boezemstelsel verspreid zich vanaf de bres via de polderwatergangen. 

Na 24 uur is de polder volgelopen. 

 

 
Afbeelding 2 – waterdiepte na 24 uur 

 

2.1.2 Faalkans 

De faalkans wordt gesteld op 1:300 jaar, zie verder ook paragraaf 1.3.1. 
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2.1.3 Effect in tijd 

Indien de bres niet op tijd gedicht kan worden, loopt het water vanuit de Slaaghsloot de Merenwijk in. 

Bij het gekozen scenario moet er rekening mee worden gehouden dat het water na 24 uur op enkele 

plaatsen tot 1,0 meter is gestegen. 

 

   
 

   
 

   
Afbeelding 3 – waterdiepte na het verstrijken van 1, 3, 6, 12, 18 en 24 uur 
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Waterdieptes 

Diepte water in polder Verschillend van ‘geen water in de straat’ tot ruim 

1,0 meter waterdiepte in het centrale deel van de 

polder. 

Droogtegebied Enkele plekken blijven volledig droog, in het 

grootste deel zal water op straat staan, op diverse 

plekken zal water in de gebouwen komen. 

 

2.2 Wie en wat wordt getroffen bij welke waterdieptes? 
Centraal bij deze vraag staat welke personen, dieren, zeer kwetsbare objecten, vitale infrastructuur, 

vitale objecten en milieu bij een overstroming worden getroffen.  

 

2.2.1 Personen & dieren 

In het betreffende poldercluster wonen ca. 14.000 mensen en bestaat voornamelijk uit stedelijk 

gebied. Het gebied is ingericht met woningen, scholen, kinderopvang, huisartsenposten, een 

bedrijventerrein, een kinderboerderij en het winkelcentrum. In het gebied is ook een 

brandweerkazerne gevestigd, echter verhuisd deze op korte termijn naar een locatie buiten de polder. 

 

2.2.2 Zeer kwetsbare objecten 

In de betreffende polders bevindt zich geen zorgwooncentrum of andere zeer kwetsbare objecten. 
 

2.2.3 Vitale infrastructuur en objecten 

Elektriciteit 

Infrastructuur - In de Merenwijk zijn twee opstijgpunten van het hoogspanningsnet 

aanwezig. 

- Geen regionaal distributienet aanwezig 

- Laagspanningsnetwerk aanwezig 

Objecten - Transformatorstations 

Relevante partners TenneT en Liander 

 

Gas 

Infrastructuur - Geen infrastructuur Gasunie 

- Leidingen regionale netbeheerder 

Objecten - Distributiestations 8 bar -> 100millibar 

Relevante partners Liander 

 

Drinkwater 

Infrastructuur - Waterleidingen, geen transportleidingen aanwezig 

- Lokale distributienetwerk 

Objecten - Geen drinkwaterwinpunten en drinkwaterreservoirs aanwezig 

Relevante partners Dunea 

 

Oppervlaktewater 

Infrastructuur - De Zijl, belangrijk voor scheepsvaart 

- De Slaaghsloot is afwateringslocatie voor de afvalwaterzuivering 

Objecten - Jachthaven Zijlzicht in de Zijl 

- Poldergemaal Merenwijk t.h.v. de Haviksbrug 

Relevante partners Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland 
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Riolering 

Infrastructuur - Rioolstelsel 

Objecten - Afvalwaterzuivering Leiden Noord (AWZI Stadspolderweg) 

Relevante partners Hoogheemraadschap Rijnland en Gemeente Leiden 

 

ICT / Telecom 

Infrastructuur - Telefoon/internetkabels  

- CAI en glasvezelkabels en internet  

Objecten - WAS-paal 7-779 nabij de Rosmolen 

- Computer-, data- en schakelcentra onbekend 

Relevante partners Telecompartners 

 

Overige infrastructuur en (milieu gerelateerde) objecten 

Infrastructuur - Geen stadverwarming aanwezig 

- Geen transportinfrastructuur als spoorwegen/metro aanwezig. 

De spoorlijn Amsterdam-Den Haag vormt wel een scheiding met de 

polder in Oegstgeest. Het spoorbed ligt hoger dan het 

boezemniveau. 

- Geen buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden 

vervoerd 

Objecten - Brandweerkazerne aanwezig (verhuisd op korte termijn naar een 

locatie buiten de polder) 

- Geen ambulancepost, politiepost of defensieterrein aanwezig 

- Geen transportinfrastructuur als viaducten, trein/metro stations, 

emplacementen of overige objecten aanwezig 

- Geen bedrijven met gevaarlijke stoffen aanwezig 

- Geen BRZO bedrijven, IPPC-installatie4 of bedrijven waar 

radioactieve stoffen worden opgeslagen of geproduceerd aanwezig. 

 

2.3 Bij welke waterdieptes, stroomsnelheden en tijdsduur ontstaat er een probleem? 
Bij de geïnventariseerde vitale infrastructuur en objecten is gekeken bij welke waterdieptes en 

tijdsduur in het getroffen gebied een probleem ontstaat. 

Fatale waterdieptes 

Elektriciteit Naar verwachting geen uitval 

Gas Naar verwachting geen uitval (maar inwatering in het leidingnet 

kan dit alsnog verstoren) 

Drinkwater Naar verwachting geen uitval 

ICT / Telecom Naar verwachting geen uitval 

Riolering Naar verwachting geen uitval van het systeem (wel lokaal 

mogelijk hygiëne problemen) 

Wegennet Op enkele (hoofdrij)routes komt water tot maximaal 20 

centimeter water te staan. Regulier autoverkeer kan (met enige 

hinder) blijven rijden. Hulpdiensten kunnen binnen het gebied 

(met enige hinder) hulp blijven verlenen. 

 

  

 
4 BRZO bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig die vallen onder de werking van het 

Besluit risico’s zware ongevallen. Sommige bedrijven maken gebruik van een IPPC-installatie, zoals intensieve veehouderijen 

en grote milieuvervuilende bedrijven. Deze bedrijven moeten wat betreft energiegebruik en afval aan strenge voorwaarden 

voldoen. 
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2.4 Welke keteneffecten kunnen optreden? 
Voor algemene keteneffecten, zie paragraaf 1.3.2. Aandachtspunten voor deze polder zijn: 

Keteneffecten  

Elektra - De stroomvoorziening blijft naar verwachting functioneren. 

- Echter bij huizen waar stopcontacten op 20-30 cm hoogte zitten, valt de 

stroom door aardlek uit. Het laagspannings-netwerk werkt nog wel. 

- Het voedende hoogspanning station ligt in de polder maar blijft 

functioneren. 

Gas - De gasvoorziening blijft naar verwachting functioneren. 

- Vanaf 30 centimeter kunnen inwaterende lekken ontstaan met uitval van 

gaslevering als gevolg. 

- Mogelijke breuken of lekkages aan het gasdistributienetwerk bij de bres. 

Drinkwater - De drinkwatervoorziening blijft naar verwachting functioneren. 

- De waterwinning/zuivering ligt buiten het brongebied. 

Oppervlaktewater 

en afwatering  

- Mogelijk lokaal hygiëne problemen ivm lage ligging en afwezigheid van 

terugslagklep. 

- Verontreiniging lokaal oppervlaktewater en/of bodem(water). 

- Gemaal nabij de Slaaghsloot valt naar verwachting niet uit, het 

droogpompen zal ondersteund worden door mobiele pompen. 

- De afvalwaterzuivering Leiden Noord raakt niet overbelast. 

ICT / Telecom - De telecomvoorziening blijft naar verwachting functioneren. 

Bereikbaarheid - Uitgangswegen lopen niet of beperkt onder. De wegen hebben echter 

een kleine capaciteit, verkeerscirculatie kan onder druk komen te staan. 

- Bij <10 cm gemiddelde waterdiepte op een wegdeel is de weg nog goed 

begaanbaar. 

- Tussen 10-20 cm is de weg verminderd begaanbaar. 

- Bij > 20 cm water gemiddelde waterdiepte op een wegdeel wordt de 

weg tijdelijk onbegaanbaar. Het wordt bij deze waterdiepte lastig om de 

weg goed te kunnen onderscheiden. 

 

2.5 Wat is de benodigde hersteltijd voor vitale infrastructuur en vitale objecten? 
Verwacht wordt dat de betreffende polder na maximaal 10 dagen weer watervrij is. Met een tijdelijke 

dam kan de watertoevoer richting de bres na 24 uur worden gestopt. Er zijn vervolgens ongeveer 9 

dagen om de polder leeg te pompen (bij inzet van mobiele pompen kan dit in kortere tijd). De 

reparatietijd van de bres is daarmee dan niet aan de orde. Aangezien de vitale infrastructuur 

(nagenoeg) niet getroffen wordt kan de hersteltijd van de polder zelf relatief snel verlopen. Er valt 

echter geen concreet tijdsbestek aan het herstel te hangen. 

 

2.6 Hoe leefbaar is het gebied nog bij de betreffende waterdieptes en tijdsduren? 
Als we kijken naar de directe effecten (en het uitblijven van keteneffecten) kunnen we stellen dat de 

gevolgen van een overstroming in deze (stedelijke) polder beperkt zijn. Geconcludeerd kan worden 

dat de polder na bovengenoemd scenario grotendeels ‘Leefbaar’ en op enkele plaatsen ‘Leefbaar 

met enige overlast’ blijft.  

 

2.7 Welke mogelijkheden voor aanwezigen zijn er om te vluchten of te schuilen? 
Voor de aanwezige personen in het gebied is zowel het verlaten van de polder als het aanwezig 

blijven mogelijk (het scenario vraagt niet om ‘vluchten’ of ‘schuilen’). Ten aanzien van autoverkeer zijn 

er twee gebiedsontsluitingswegen richting het zuiden (Willem de Zwijgerlaan) voor fiets/voetgangers 

zijn er ook enkele andere paden. De wegen naar omliggend gebied blijven droog of zijn (grotendeels) 

berijdbaar vanwege de geringe waterdiepte. 
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3 Overzicht poldercluster met pijnpunten 
 

Kenmerken polderclusters 

In onderstaand overzicht zijn de kenmerkende eigenschappen bij een overstroming overzichtelijk 

gemaakt. Deze kenmerken spelen een rol bij de impact van een overstroming. Echter is de uitkomst 

van de risicoklasse een oordeel vanuit de technische kenmerken en staat dit oordeel in relatie tot 

polders elders in de regio. Het is nadrukkelijk geen uitkomst vanuit een bestuurlijke 

afweging/acceptatie. 

 

  Polder Merenwijk 

Oppervlakte polder 187 ha (relatief klein t.o.v. andere 
polders in de regio) 

Stedelijk / landelijk gebied  Stedelijk 

Polderkade aanwezig Ja 

Tijdsverloop overstroming Geen versnellende of vertragende 
factoren 

Evacuatiestrategie Evacuatie is niet aan de orde. 

Handelingsperspectief De getroffen bewoners hebben tijd 
en mogelijkheid om evt. 
maatregelen te nemen 

Groter potentieel 
effectgebied 

Nee 

Uitval (vitale) infrastructuur Geen uitval m.u.v. lokaal 
rioolafvoer 

Watervrij in dagen Max. 10 dagen 

Leefbaarheid impactzone Leefbaar met lokaal overlast 

Risicoklasse i.r.t. regionaal 
beeld 

Laag 

 

Pro-actie en preventie fase 

Vanuit het uitgewerkte (maatgevende) scenario blijkt dat het gebied voor leefbaar blijft. Hierbij 

ontstaat wel overlast. Mensen kunnen naar verwachting met enige aanpassingen in de eigen 

(woon)omgeving blijven. Het communiceren van een handelingsperspectief draagt bij aan een betere 

voorbereiding van mensen die in het gebied wonen en werken. 

 

Om de gevolgen van overstromingen te beperken kan ook naar technische voorzieningen in het 

gebied gekeken worden. Tijdens de samenwerking voor deze impactanalyse is gesproken over 

terugslagkleppen in het rioolstelsel. 
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Acute fase 

Vooral het tijdstip waarop de overstroming plaats vindt, de exacte locatie van de bres, de snelheid 

waarmee de bres wordt opgemerkt en de mogelijkheden om de instroom in het gebied te beperken, 

bepalen waar de aandacht in de responsfase naar uit gaat.  

 

Algemene aandachtspunten zijn: 

- Uitwisseling van (actuele) informatie vanuit ketenpartners is tijdens responsfase cruciaal om 

een volledig beeld te krijgen en omvang van de effecten in te kunnen schatten. 

- Prioriteit ligt bij (preventieve) maatregelen die Hoogheemraadschap Rijnland kan nemen om 

overstromingsgebied te beperken. 

- Alarmering via WAS-palen blijft tijdens het gehele incident mogelijk aangezien geen uitval of 

overbelasting van infrastructuur te verwachten valt. 

- Op de woonlocatie blijven, lijkt mogelijk maar vraagt de nodige veerkracht van bewoners. Het 

evacueren van het gebied lijkt niet benodigd maar blijft altijd een beslissing in de 

crisisbeheersing! 

- Enkele scholen liggen in het gebied waar de waterdiepte relatief hoog komt en waardoor er 

water op de klaslokaalvloeren komt te staan. De scholieren lopen geen gevaar, zij kunnen 

gedurende langere tijd door hun ouders van school worden gehaald, al dan niet via een 

alternatieve (loop-)route. 

- Het lokale winkelcentrum ligt eveneens in het gebied waar de waterdiepte relatief hoog komt, 

ook op de winkelvloeren komt water te staan. De bevoorrading en verkoop loopt mogelijk 

hinder op of moet (kortstondig) gestaakt worden. Bewoners zullen mogelijk elders in hun 

boodschappen moeten voorzien. 

- De continuïteit van hulpdiensten en gemeente komt onder druk te staan in verband met 

beschikbaarheid personeel, bereikbaarheid van het gebied en dienstverlening in het gebied. 

Dit vraagt veerkracht van hulpdiensten en gemeentelijke organisatie(s). 

 

Recovery fase 

Algemene aandachtspunten zijn: 

- Leegpompen en schoonmaken gebied. 

- Tijdelijk voorzien in alternatieve schoollocatie / kinderopvang 

- Emotionele nazorg bieden aan slachtoffers overstroming. 

- Herstel schade door milieuvervuiling. 

- Aandacht voor juridische afhandeling van bijvoorbeeld schadeclaims. 

- Herstel natuur. 

- (Tijdelijke) huisvesting voor mensen die niet op korte/lange termijn terug naar eigen woning 

kunnen (vb. omdat de woning direct nabij de bres staat). 

- (Verwijderen en afvoeren dode dieren door destructiebedrijf) 

- (Herstel infrastructuur en openbare voorzieningen) 

 

 


