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Dordrecht: 118.000 inwoners 



Risico voor overstroming,  
vanuit de zee en de rivier 





Sint Elisabethsvloed 1421 
 



Ontwikkeling Dordrecht 
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Presentatienotities
Klei grond!



Watersnoodramp 1953 



Orkaan Katrina 2005 



Wake up call 
• Na Katrina hernieuwde aandacht voor gevolgen 

mogelijke overstroming 
 

• Dordrecht ervaart hoog water in buitendijks 
gebied.  
 

• Gebruik makend van de calamiteit gestart met 
programma waterveiligheid 



 
 

Internationale samenwerking 
Urban Flood Management 
september 2005 – november 2008 



Nationale Samenwerking 

• MIRT onderzoeken 2014-2017  
 

• City Deal Klimaatadaptatie  
 

• Living Lab Zelfredzaam Eiland  
 



 
 
 
• Ambitie: 
Ontwikkelen van een zelfredzaam 
Eiland van Dordrecht 
 
• Doel: 
Operationaliseren van de 
evacuatiestrategie, d.m.v. het bieden 
van handelingsperspectieven aan 
inwoners 

Resultaat: Strategie 
Zelfredzaam Eiland 
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Resultaten impactanalyse 
 



Evacuatie strategie is opgesteld met aandacht voor: 
• Omvang van de dreiging (5 scenario's) 
• Beschikbare tijd bij de dreiging  
• Capaciteit horizontale evacuatie 
• Besluitvorming 

 

Evacuatie strategie 
 



Op basis van de situatie en de beschikbare tijd zal tot een 
specifieke evacuatie strategie besloten worden 
 
Dit is altijd een combinatie van 4 verschillende typen evacueren: 
 
1. Preventieve evacuatie 

• Mensen verlaten preventief het Eiland van Dordrecht 
2. Verticale evacuatie 

• Schuilen op het eiland in woningen of publieke shelters 
3. Redden  

• Hulpverleners halen mensen uit het overstroomde gebied 
4. Vluchten 

• Mensen verlaten zelf (of met hulp van andere) het 
overstroomde gebied 

Flexibele evacuatiestrategie 
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In laag 1: 
• Preventie door dijken 
 
 
In laag 2: 
• Ontwikkelen schuillocaties 

 
• Beschermen vitale infrastructuur 

 
• Markeren evacuatieroutes 

Strategie Zelfredzaam 
Eiland 



Hoogwater schuillocatie 
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In laag 3: 
• Risico- en crisiscommunicatie 

 
• Zandzakken 

 
• Trainen / Oefenen 

 
• Hoogwaterschuillocaties en 

evacuatieroutes 
 

Strategie 
Zelfredzaam Eiland 



 
 
 

Laag 3: crisismanagement 



Huidige ontwikkelingen 
en acties 

• Jaarlijks communicatie programma 
buitendijks 
 

• Informatie aanbod op gemeentelijke 
website 
 

• Kennisontwikkeling met regionale en 
nationale partners 
 

• Verdere ontwikkeling evacuatie 
strategie 
 
 



Waterveilig ontwikkelen 
• Grootschalige ontwikkeling op de Staart 

 
• Klimaat robuust, duurzaam, aantrekkelijk 
 

Presentator
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Hoe zijn we er gekomen, van putje in z-Holland, naar zelfredzaam eiland en ark van noach









Ark van Noach 



Conclusies & Ervaringen 

• Timing is alles! 
o Calamiteit 
o Hoogwaterseizoen 
o Week van ons water 
o Schoolprogramma’s 

 
• Grootste uitdaging is energie en interesse 

vasthouden 
 

• Goed netwerk is cruciaal 



“Geef ons heden ons dagelijks brood 
– en af en toe een watersnood” 

 



View of Dordrecht, Jan van Goyen 1651 (source: Dordrecht Museum) 

Dordrecht: waterstad 



Dordrecht: waterstad 
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