
www.overstroomik.nl

De zeespiegelstijging is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Denk aan de klimaattop in Glasgow die onlangs werd gehouden en waar 
de laatste cijfers over dit onderwerp werden besproken. Door klimaatverandering stijgt het water sneller dan verwacht, zoveel is inmiddels 
wel duidelijk. Nederland ligt voor zestig procent onder de zeespiegel, waaronder bijna het hele eiland. Hoe zorgen we ervoor dat we met 
elkaar droge voeten houden? Erwin Guijt ging namens Eilanden-Nieuws op onderzoek uit en sprak met de gemeente Goeree-Overflakkee, 
Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Waterschap Hollandse Delta. 

Zeespiegelstijging: hoe  
houden we het eiland veilig? 

Droge voetenVRIJDAG 3 DECEMBER 2021

De gemeente Goeree-Overflakkee is uiteraard een belangrijke 
partij als het gaat om maatregelen rond kustversterking en 
klimaatverandering op het eiland. "De gemeente Goeree-Overflakkee 
wil zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en 
werkt hierbij onder meer samen met de provincie Zuid-Holland en 
het Waterschap Hollandse Delta", zo laat men weten in een reactie. 
"De in 2018 uitgevoerde Stresstest Goeree-Overflakkee is daar een 
goed voorbeeld van. Door deze stresstest kwamen de plekken in 
beeld die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering." Uit de stresstest: 
"Goeree-Overflakkee krijgt in de toekomst te maken met extremere 
klimatologische omstandigheden. Het inzicht in deze veranderingen 
en de gevolgen hiervan zijn vaak nog onzeker en niet voor alle 
thema’s bekend. Er is voor sommige onderwerpen onvoldoende 
informatie en kennis beschikbaar om de precieze gevolgen voor 
Goeree-Overflakkee te bepalen. Hiervoor is nader onderzoek nodig."
Aan het begin van 2019 heeft de gemeente met verschillende 
organisaties gesprekken gevoerd, waaronder waterschappen, 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten en LTO afdeling Goeree-Overflakkee. Daarbij 
hebben ze hun inzichten over de stresstest gedeeld en aangescherpt. 
De gemeente heeft mede op basis hiervan een strategie uitgewerkt 
over klimaatadaptatie, namelijk ‘Klimaatkrachtig GO’. Met betrekking 
tot calamiteiten, waaronder mogelijke overstromingen: hierin werkt 
de gemeente intensief samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond.

Gemeente Goeree-Overflakkee: Rijkswaterstaat: "Indien nodig  
sluiten wij de stormvloedkeringen" "Strategie uitgewerkt  

over klimaatadaptatie"

Vervolg: zie pagina 8 en 9.



Golfaanslagen

"Denken ver voorbij onze eigen  
grenzen na over de toekomst"

Waterschap Hollandse Delta:

Het waterschap Hollandse 
Delta is bij uitstek de 
partij die zorgt voor 
'droge voeten'. Er zijn 
wel enkele zwakkere 
plekken op het eiland, 
maar in algemene zin 
hoeft niemand op Goeree-
Overflakkee bang te zijn 
voor natte voeten, zo luidt 
de boodschap. "Maar 
honderd procent veilig 
zijn we natuurlijk nooit." 

Rek eruit

Versterken met stenen

Droge voeten

Volgens overstroomik.nl heb je in onder meer 
Goedereede een probleem bij een overstroming.



Als er een dijk doorbreekt

Verschil met vroeger
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

“Op dit moment bezig  
met impact-analyse”
Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) bereidt zich voor op de 
gevolgen van een stijgende zeespiegel. 
Want hoewel de kans heel klein is, de 
mogelijkheid van een overstroming blijft 
altijd bestaan. 

Noodpakket
Aan tafel


