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Samenvatting

Het Actieplan Hoogwater heeft tot doel om

mensen en goederen beter tegen hoogwater

te beschermen en tevens het ecosysteem van

de Rijn en zijn uiterwaarden te verbeteren. Het

gefaseerde Actieplan dient uiterlijk in 2020 door

de Rijnoeverstaten verwezenlijkt te zijn. Hiermee

wordt het eerste rapport over de

verwezenlijking van het Actieplan

Hoogwater gepresenteerd. 

De Europese Unie heeft ter onder-

steuning van betere voorzorgs-

maatregelen tegen hoogwater

langs de Rijn en de Maas tot eind

2001 ongeveer 140 mln. Euro sub-

sidie ter beschikking gesteld in het

kader van het EU-programma IRMA

(INTERREG-Rijn-Maas-Activiteiten).

De Rijnoeverstaten hebben dit be-

drag tot ca. 420 mln. Euro ver-

hoogd. Momenteel bevinden 153

afzonderlijke projecten zich in de

realisatiefase.

In alle Rijnoeverstaten kon inmid-

dels een groot deel van de over-

stromingsgebieden in het kader

van de ruimtelijke ordening defini-

tief worden veiliggesteld. Daarmee

zijn alle juridisch mogelijke maatre-

gelen genomen om de schaderisi-

co’s als gevolg van hoogwater te

beïnvloeden. Aangezien deze

rechtsmiddelen echter pas na eni-

ge tijd in werking treden, dient

ervan uitgegaan te worden dat

een groot deel van het bouwland

dat reeds ten tijde van het laatste

hoogwater in beschouwing geno-

men is, inmiddels – met name

achter dijken of andere waterkeringen –

bebouwd is zonder rekening te houden met

de bestendigheid van de gebouwen tegen

hoogwater en dat in het bijzonder na verho-

ging van de lokale waterkeringen een toename

van de materiële waarde in overstromingsge-

bieden heeft plaatsgevonden. De doelstelling

van het Actieplan Hoogwater “geen verhoging

van de schaderisico’s als gevolg van hoogwater

tot 2000” is dan ook niet gerealiseerd. Een

intensievere voorlichting en aanscherping van

het bewustzijn is vereist ter bevordering van

de bouwkundige en persoonlijke voorzorgs-

maatregelen van burgers die door hoogwater

kunnen worden getroffen.

In alle Rijnoeverstaten zijn maatregelen ter ver-

betering van de waterretentie langs de Rijn en

in het stroomgebied van de Rijn genomen

resp. gepland. Deze maatregelen omvatten het

naar achteren verleggen van dijken, de aanleg

van technische retentievoorzieningen langs de

Rijn alsmede het herstel van natuurlijke water-

lopen, het weer in gebruik nemen van vroe-

gere overstromingsgebieden (meer ruimte

voor het water), extensivering van de landbouw,

natuurontwikkeling, herbebossing, bevorde-

ring van de infiltratie van regenwater alsmede

de aanleg van kleinere, lokale technische re-

tentievoorzieningen bij hoogwater in het

stroomgebied. In de meeste gevallen hebben

de maatregelen tevens tot doel om de vorming

grondwatervoorraden te bevorderen en het

ecosysteem van de Rijn te verbeteren; dit geldt

in het bijzonder voor het naar achteren verleg-

gen van dijken, het herstel van natuurlijke wa-

terlopen en de extensivering van de landbouw.

Het actiedoel voor 2000 (vermindering van de

waterstand met 5 cm stroomafwaarts van het

door stuwen gereguleerde gedeelte in de Bo-

venrijn) is dankzij de inmiddels genomen

maatregelen grotendeels gerealiseerd. Sinds

1995 is door middel van technische maatrege-

len een retentievermogen van 10 mln. m3 aan-

gelegd, terwijl momenteel een retentievermo-

gen van nog eens 32 mln. m3 in aanbouw is

en naar verwachting in 2001 beschikbaar

wordt. Langs de Rijn werden overstromings-

gebieden met een oppervlakte van 2,2 km2

aangelegd, terwijl 15 km2 nog in aanbouw is

en in het gehele stroomgebied een groot aan-

tal extra retentievoorzieningen wordt gereali-

seerd. Na verwezenlijking van de maatregelen

in 2001 zal de waterstand zoals beoogd met 5

cm zijn verminderd. Deze maatregelen leiden

tevens tot een verbetering van de kwaliteit van

het ecosysteem van de Rijn.

De overstromingsgebieden langs de Rijn zijn

momenteel voor nagenoeg 100 % en in het

stromingsgebied van de Rijn voor ongeveer 40

% afgebakend. Uiterlijk eind 2001 zal de ICBR

de gevaren- en risicokaarten voor alle overstro-

mingsgebieden en door hoogwater bedreigde

Vermindering van de schaderisico’s -
Geen verhoging van de schaderisi-
co’s tot het jaar 2000, vermindering
met 10 % in het jaar 2005 en met
25 % in het jaar 2020

Vermindering van de hoogwater-
standen - Vermindering van de ex-
treem hoge waterstanden stroomaf-
waarts van het door stuwen gere-
guleerde gedeelte (ongeveer vanaf
Baden-Baden) met 30 cm in het jaar
2005 en met 70 cm in het jaar 2020

Grotere bewustwording met betrek-
king tot hoogwater - Grotere be-
wustwording met betrekking tot
hoogwater door het vervaardigen
van risicokaarten voor 50 % van de
overstromingsgebieden en de door
hoogwater bedreigde gebieden in
het jaar 2000 en voor 100 % in het
jaar 2005

Verbetering van het waarschu-
wingssysteem met betrekking tot
hoogwater - Verbetering van de
waarschuwingssystemen met be-
trekking tot hoogwater op korte ter-
mijn door internationale samenwer-
king. Verlenging van de voorspel-
lingstermijnen met 50 % in het jaar
2000 en met 100 % in het jaar
2005.

De actiedoelen, met 1995

als referentiejaar, zijn:
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gebieden in de Rijnvallei op een schaal van

1:100.000 hebben vervaardigd. Dit nieuwe

kaartwerk concretiseert de gegevens van de Ri-

jn-Atlas met betrekking tot de schaderisico’s als

gevolg van hoogwater. Daarmee zal het voor

2005 nagestreefde doel voor de hoofdstroom

al in 2001 zijn gerealiseerd. De planning van

maatregelen is op basis van deze overzichts-

kaart echter nog niet mogelijk. Daartoe moeten

op regionaal en gemeentelijk niveau aanzienli-

jk gedetailleerdere kaarten worden vervaar-

digd, die in de Rijnoeverstaten deels beschik-

baar zijn of waarmee inmiddels een begin is ge-

maakt. Risicokaarten zijn een middel om het

hoogwatergevaar aanschouwelijk te maken.

De bevolking dient zich bewust te zijn van het

hoogwatergevaar om tegenmaatregelen te

kunnen nemen. De voorlichting dient daartoe

in de toekomst nog duidelijk geïntensiveerd

te worden en blijft een centrale taak. De

aanscherping van het bewustzijn omtrent

voorzorgsmaatregelen tegen hoogwater en

de ecologische belangen wordt daadkrachtig

ondersteund door verschillende niet-gouver-

nementele organisaties.

Bij de voorzorgsmaatregelen tegen hoogwater

speelt een tijdige waarschuwing een grote rol.

De bevolking is daardoor in staat om zichzelf en

haar roerende zaken tijdig in veiligheid te bren-

gen en een groot deel van de schade te voor-

komen. De voorspellingstermijnen konden tus-

sen 1995 en 2000 volgens plan met 50 % wor-

den verlengd zonder afbreuk te doen aan de

betrouwbaarheid. Destijds bedroeg de voor-

spellingstermijn voor de Hoogrijn 12 uur, voor

de Boven-, Midden- en Nederrijn 24 uur en vo-

or de Rijndelta (vanaf Lobith) 48 uur. Tegen-

woordig bedragen de voorspellingstermijnen

18 uur voor de Hoogrijn, 36 uur voor de Bo-

ven-, Midden- en Nederrijn en 72 uur voor de

Rijndelta vanaf Lobith.

Met het oog op de realisering van de actiedo-

elen van het Actieplan Hoogwater voor 2005

dienen de Rijnoeverstaten en de Europese

Unie hun financiële inspanningen in de ko-

mende 5 jaar duidelijk te verhogen. Met sti-

muleringsprogramma’s binnen de EU (zoals

het IRMA-programma) zou de verwezenlijking

van de overige maatregelen in de komende ja-

ren aanzienlijk ondersteund en versneld kun-

nen worden. 

1. Inleiding 

Begin 1995 bepaalden beelden van de op

grote schaal overstroomde steden langs de

Rijn en de Moezel en van geëvacueerde

mensen en dieren in Nederland bijna twee

weken lang het nieuws in West-Europa. Iets

meer dan 13 maanden na de watersnood-

ramp met Kerst in 1993 traden de Rijn, de

Moezel en andere zijrivieren opnieuw bui-

ten hun oevers.

In de zomer van 1997 wordt in de Oder na

langdurige regenval een catastrofaal hoge

waterstand geregistreerd. Daar gebeurt

waarvoor men in de gebieden langs de

Rijn bang was geweest. De dijken langs de

Oder zijn op verscheidene plaatsen niet be-

stand tegen de immense waterdruk. Grote

gebieden in Tsjechië, Polen en in mindere

mate Duitsland raken overstroomd. Er zijn

meer dan honderd doden te betreuren en

de schade als gevolg van het hoogwater

loopt in de miljarden Euro.

In mei 1999 treden de Donau en de Bo-

densee alsmede de Hoog- en Bovenrijn na

zware regenval in combinatie met invallen-

de dooi in de sneeuwgebieden buiten hun

oevers. Langs de Donau breekt bij Neu-

stadt een dijk: 100.000 mensen worden

hierdoor getroffen, vijf mensen komen om

het leven en de totale schade bedraagt 340

mln. Euro. Langs de Bodensee en de Hoog-

rijn alsmede in het stroomgebied van de

het bewustzijn omtrent het hoogwatergevaar is op
veel plaatsen gegroeid;

de verwezenlijking van het Actieplan ligt mede dank-
zij uitgebreidere steun van de EU (IRMA) grotendeels
op schema;

het bewustzijn van de bevolking omtrent bouwkun-
dige en persoonlijke voorzorgsmaatregelen dient aan-
gescherpt te worden om schade te beperken;

de inspanningen ter verbetering van de waterreten-
tie dienen met meer financiële en organisatorische
middelen voortgezet te worden; en

de kosten liggen binnen de ramingen.

Samenvattend kan het vol-

gende worden vastgesteld:
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Hoogrijn bedraagt de schade ongeveer

200 mln. Euro. De hoogwatertop op de Bo-

venrijn (meetstation Maxau) kan dankzij de

reeds voltooide retentievoorzieningen bij

hoogwater met een retentievermogen van

ongeveer 60 mln. m3 nog net zover worden

teruggebracht dat geen grotere schade kan

ontstaan. Indien er in dezelfde periode in de

zijrivieren uit de Elzas en uit Baden-Würt-

temberg eveneens sprake zou zijn geweest

van hoogwater, had met het ergste reke-

ning gehouden moeten worden.

De chronologische weergave van gevallen

van extreem hoogwater in Europa toont aan

dat hoogwater en schade als gevolg van

hoogwater belangrijke thema’s zijn en blij-

ven. De noodzaak om handelend in te grij-

pen is ontegenzeggelijk dringend aanwezig.

De mens heeft door waterbouwkundige

ingrepen, intensieve bebouwing en ge-

bruik van alle aan het water gelegen ge-

bieden de dreiging van hoogwater langs

de rivieren aanzienlijk verscherpt. Een extra

belasting vormen de steeds waarschijnlij-

ker wordende gevolgen van klimaatve-

randeringen met als gevolg dat de hoog-

waterrisico’s ook langs de Rijn zullen toe-

nemen. Betere voorzorgs- en bescher-

mingsmaatregelen tegen hoogwater met

inachtneming van ecologische eisen zijn

absoluut noodzakelijk en hebben gezien

de bevolkingsdichtheid en het intensieve

bodemgebruik in West- en Midden-Europa

een grotere betekenis dan ooit.

Daarom is op de 12de Rijnministersconfe-

rentie op 22 januari 1998 in Rotterdam het

Actieplan Hoogwater goedgekeurd. Het

Actieplan Hoogwater heeft tot doel om

mensen en goederen beter tegen hoog-

water te beschermen en tevens het ecosy-

steem van de Rijn en zijn uiterwaarden te

verbeteren. Er is in kaart gebracht welke

preventieve maatregelen tot 2020 langs de

Rijn en in het stroomgebied van de Rijn ge-

nomen dienen te worden. Het gefaseerde

plan dient uiterlijk in 2020 door de Rijnoe-

verstaten verwezenlijkt te zijn. De eerste

rapportage vindt in 2000 plaats en vervol-

gens in intervallen van vijf jaar. 

Dit eerste rapport geeft een overzicht van

de in de afgelopen jaren genomen voor-

zorgsmaatregelen tegen hoogwater. De ef-

fecten daarvan worden beschreven, ge-

volgd door een analyse en een overzicht

van de verwachte ontwikkeling.

2. Actiedoelen en
categorieën van
maatregelen

Om de successen te kunnen meten en eva-

lueren, zijn de actiedoelen van het Actie-

plan Hoogwater gekwantificeerd, waarbij

1995 als uitgangsjaar is genomen. De vol-

gende actiedoelen zijn overeengekomen:

De volgende categorieën van maatregelen

dienen ter verwezenlijking van de actiedoe-

len: vergroting van de waterretentie in het

stroomgebied en langs de Rijn door bijvoor-

beeld het weer in gebruik nemen van

overstromingsgebieden en het naar achte-

ren verleggen van dijken (meer ruimte voor

de rivier), aanleg van nieuwe retentiege-

bieden, herstel van natuurlijke waterlopen,

herbebossing, bevordering van de infiltratie

van regenwater en technische retentievo-

orzieningen bij hoogwater. Het onderhoud

Vermindering van de schaderisico’s – Geen
verhoging van de schaderisico’s tot het jaar
2000, vermindering met 10 % in het jaar
2005 en met 25 % in het jaar 2020
Vermindering van de hoogwaterstanden –
Vermindering van de extreem hoge water-
standen benedenstrooms van het door stu-
wen gereguleerde gedeelte (bijvoorbeeld
benedenstrooms van Baden-Baden) met 30
cm in het jaar 2005 en met 70 cm in het jaar
2020
Grotere bewustwording met betrekking tot
hoogwater - Grotere bewustwording met be-
trekking tot hoogwater door het vervaardi-
gen van risicokaarten voor 50 % van de over-
stromingsgebieden en de door hoogwater
bedreigde gebieden in het jaar 2000 en voor
100 % in het jaar 2005
Verbetering van het waarschuwingssysteem
met betrekking tot hoogwater - Verbetering
van de waarschuwingssystemen met betrek-
king tot hoogwater op korte termijn door in-
ternationale samenwerking. Verlenging van
de voorspellingstermijnen met 50 % in het
jaar 2000 en met 100 % in het jaar 2005.
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en de verzwaring van dijken blijft van belang

ter bescherming van woongebieden en

mensen en is absoluut noodzakelijk.

Schadebeperkende maatregelen hebben be-

trekking op preventieve maatregelen op plan-

ningsniveau door bijvoorbeeld gebieden als

overstromingsgebieden aan te wijzen en de-

ze niet te bebouwen of eventueel uitslui-

tend aan hoogwater aangepast grondge-

bruik toe te staan, door gevaren- en risico-

kaarten te vervaardigen om het bewustzijn

van de bevolking aan te scherpen en hoog-

watervoorspellingen te verbeteren, enz.

Het Actieplan Hoogwater omvat een uitge-

breid complex van maatregelen die mensen

en waardevolle zaken tegen schade als ge-

volg van hoogwater beschermen of deze

schade beperken. In het kader van een duur-

zaam beleid ten aanzien van de Rijn die-

nen tevens aquatische en terrestrische leef-

milieus hersteld en beheerd te worden om

de in het verleden ontstane ecologische te-

kortkomingen te compenseren. De maatre-

gelen dienen bij te dragen aan de verwe-

zenlijking van zo veel mogelijk doelstellin-

gen ineens. Dankzij dit beleid is een hoge

mate van flexibiliteit bij de selectie van

maatregelen mogelijk.

Voor de verwezenlijking van het Actieplan

Hoogwater dienen waterbeheer, ruimtelijke

ordening, milieubescherming, land- en

bosbouw regionaal, nationaal en interna-

tionaal nauw en constructief samen te wer-

ken. Nieuw was en is voor veel betrokken

partijen de totaalaanpak alsmede de soli-

daire en integrale handelwijze voor de Rijn

als geheel.

De Europese Unie heeft ter ondersteuning

van betere voorzorgsmaatregelen tegen

hoogwater langs de Rijn en de Maas tot

eind 2001 ongeveer 140 mln. Euro subsidie

ter beschikking gesteld in het kader van het

EU-programma IRMA (INTERREG-Rijn-Maas-

Activiteiten). De Rijnoeverstaten hebben dit

bedrag tot ca. 420 mln. Euro verhoogd.

Momenteel bevinden 153 afzonderlijke pro-

jecten zich in de realisatiefase; daaraan ten

grondslag liggen in hoofdzaak de maatre-

gelen als vastgelegd in het Actieplan Hoog-

water voor de Rijn, de Moezel, de Saar en

de Maas.

3. Vermindering van
de schaderisico’s
als gevolg van
hoogwater 

3.1 Beleidsrichtlijnen en wetteli-
jke voorschriften ter vermin-
dering van de schaderisico’s
als gevolg van hoogwater 

3.1.1 Zwitserland
In juli 1997 publiceerden de bevoegde fe-

derale instanties gezamenlijk de “Empfeh-

lungen zur Berücksichtigung der Hoch-

wassergefahren bei raumwirksamen Tätig-

keiten”. Daarin zijn criteria vastgelegd voor

de vervaardiging van gevarenkaarten als-

mede aanbevelingen voor de toepassing

daarvan in het kader van de ruimtelijke or-

dening. Daardoor is het nu mogelijk om bij

de ruimtelijke ordening op basis van uni-

forme criteria rekening te houden met mi-

lieurisico’s. De toepassing in het kader van

de ruimtelijke ordening valt onder de be-

voegdheid van de kantons resp. de ge-

meenten en dient in overeenstemming met

de kantonale wetgeving te geschieden.

Krachtens het federale beleid ter bescher-

ming tegen hoogwater worden subsidies

toegekend aan beschermende voorzienin-

gen, indien in het kader van een integraal

beschermingsproject:

gevarenkaarten worden vervaardigd

en in het kader van de ruimtelijke or-

dening resp. de plaatselijke en regiona-

le planning rekening wordt gehouden

met de restrisico’s;

een rampenplan voor de restrisico’s ten

aanzien van de beschermde gebieden

wordt opgesteld.

3.1.2 Frankrijk
Het programma “Schéma Directeur d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux” (SDA-

GE), dat een voorbeeldproject op het ge-

bied van het waterbeheer vormt en eind

1996 is opgezet door de coördinerend pre-

fect voor het stroomgebied van Rijn en

Maas, bepaalt dat natuurlijke overstro-
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mingsgebieden en gedeelten van dergelij-

ke gebieden beschermd dienen te worden

tegen elke vorm van ophoging, indijking

en stadsontwikkeling en dat beschermen-

de voorzieningen in overstromingsgebie-

den met een reeds stedelijk karakter be-

perkt dienen te blijven tot een niveau dat

voor de bescherming van personen nood-

zakelijk is.

Voorschriften ten aanzien van het grond-

gebruik vinden in Frankrijk hun neerslag in

de PPR (plannen tot risicopreventie), waa-

rin regels ten aanzien van de stadsontwik-

keling of zelfs de bouwvoorschriften zijn

vastgelegd die in een potentieel overstro-

mingsgebied in acht genomen dienen te

worden.

In de interministeriële nota d.d. 24 januari

1994 zijn de drie principes vastgelegd waar-

aan relevante acties van de staat dienen te

voldoen:

Binnen de overstromingsgebieden die

het meeste risico lopen, dient elke nieu-

we bebouwing verboden te worden en

in de minder bedreigde gebieden dient

de intensivering van het grondgebruik

afgebakend te worden, zodat het aan-

tal bedreigde personen en zaken niet

stijgt.

Binnen de overstromingsgebieden

dient de uitbreiding van bebouwde ge-

bieden strikt afgebakend te worden, zo-

dat deze gebieden hun functie als na-

tuurlijk retentiegebied kunnen behou-

den en zo het peil van het hoogwater

verder stroomafwaarts kunnen beper-

ken.

In overstromingsgebieden dient elke in-

dijking of nieuwe ophoging vermeden

te worden die niet gerechtvaardigd is

met het oog op de bescherming van re-

eds sterk bebouwde gebieden, zodat

de afvoercapaciteit behouden blijft.

Met de wet d.d. 2 februari 1995 (nr. 95-

101) inzake de intensivering van de mi-

lieubescherming zijn de risicoplannen

(PER), de plannen betreffende overstro-

mingsgebieden (PSS), de conform artikel R

111-3 van de stedenbouwkundige veror-

dening gedefinieerde risicogebieden en de

plannen voor brandgevaarlijke gebieden

(PZSIF) door één enkel document vervan-

gen: het risicopreventieplan (PPR), dat zo-

wel effectiever als eenvoudiger is.

Dit plan heeft tot doel om:

risicogebieden of bepaalde gebieden

die niet direct risico lopen af te bake-

nen;

in deze gebieden nieuwe plannen te

verbieden of deze onder voorwaarden

goed te keuren;

ten aanzien van de uitbreiding en het

gebruik van de bestaande bebouwing

in deze gebieden maatregelen tot pre-

ventie, bescherming en behoud op te

stellen en deze bindend voor te schri-

jven.

De begin 2000 verschenen leidraad voor

het opstellen van het PPR voor hoogwater

doet de instanties die met het bijhouden

van de PPR-dossiers belast zijn, effectieve

methoden en oplossingen aan de hand.

Tussen 1994 en 1998 zijn de kredieten vo-

or de vervaardiging van kaarten conform

de geldende voorschriften meer dan ver-

drievoudigd en ze nemen nog steeds toe.

Op nationaal niveau is het de bedoeling

dat de 10.000 gemeenten die het meest

door natuurlijke risico’s (inclusief het risico

van overstromingen) worden bedreigd, ui-

terlijk in 2005 aan de risicovoorschriften

voldoen.

3.1.3 Duitsland
De concepten van de in het stroomgebied

van de Rijn gelegen Duitse deelstaten ter

bescherming tegen hoogwater zijn geba-

seerd op de richtlijnen voor een toekomst-

georiënteerde bescherming tegen hoog-

water van de Länderarbeitsgemeinschaft

Wasser (LAWA), die inhoudelijk met de stra-

tegie van het Actieplan Hoogwater over-

eenstemmen.

In Duitsland is de preventieve bescherming

tegen hoogwater ten behoeve van de be-

scherming van natuurlijke overstromings-

gebieden en door overstromingen be-

dreigde gebieden verankerd in de novelle

van de Duitse Wet op de Ruimtelijke Orde-

ning (Raumordnungsgesetz) die op 1 ja-

nuari 1998 van kracht is geworden. In de

plannen van de deelstaten op het gebied
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van de ruimtelijke ordening resp. in de re-

gionale plannen dient gewaarborgd te

worden dat overstromingsgebieden onbe-

bouwd blijven en uitgebreid worden. Daar-

bij dienen op federaal niveau vergelijkbare

criteria en instrumenten gehanteerd te

worden.

In de eind 1996 gewijzigde Duitse Wet op

het Waterbeheer (Wasserhaushaltsgesetz)

is artikel 32 uitgebreid tot een centrale be-

paling inzake de preventieve bescherming

tegen hoogwater. Krachtens deze bepaling

is het verboden om zonder compenseren-

de maatregelen in te grijpen in de functie

van natuurlijke retentiegebieden, waarbij

zulks bovendien slechts dan is toegestaan,

indien dit om zwaarwegende redenen van

algemeen nut vereist is. Door de concrete

bepaling op grond waarvan de natuurlijke

functie van overstromingsgebieden be-

houden dient te blijven, is in deze federale

wet principieel gegarandeerd dat de natu-

urlijke retentiegebieden in overstromings-

gebieden behouden blijven.

In de Duitse Bouwwet (Baugesetzbuch) en

in de gewijzigde Duitse Wet op het Water-

beheer is bepaald dat de schaderisico’s als

gevolg van hoogwater in overstromings-

gebieden niet verder verhoogd mogen

worden. In principe mag buiten bestaande

woongebieden niet meer gebouwd wor-

den en is daarbinnen uitsluitend aan hoog-

water aangepaste bebouwing toegestaan,

zodat de potentiële schade als gevolg van

hoogwater op grond van de Duitse wet-

geving in de toekomst waarschijnlijk niet

zal toenemen.

3.1.4 Nederland
In 1996 is de Wet op de Waterkering van

kracht geworden. Deze wet regelt de be-

scherming tegen hoogwater door middel

van speciale waterkeringen. Het betreft on-

der andere kwesties als bevoegdheden, or-

ganisatie en financiering. Zo werd de plan-

ningsprocedure verkort en vereenvoudigd;

de provincies kregen de bevoegdheid om

vergunningen af te geven voor plannen.

Om de vijf jaar moet over het bereikte be-

schermingsniveau worden gerapporteerd.

De waterschappen zijn verplicht om ram-

penoefeningen te houden.

In 1997 trad de nationale beleidslijn “Ruim-

te voor de Rivier” in werking. Daarmee

wordt beoogd om een verdere versmalling

van de rivierbedden te voorkomen. Alle ac-

tiviteiten die nu of in de toekomst een ne-

gatief effect op de afvoercapaciteit ervan

hebben, zijn verboden. In principe zijn al-

leen nog activiteiten toegestaan die onlos-

makelijk aan de rivier gebonden zijn zoals

beheer en onderhoud, milieubescherming,

scheepvaart, klei- en zandwinning. Even-

tueel mogelijke stijgingen van de water-

stand dienen duurzaam gecompenseerd te

worden. Voor alle toegestane, onlosmake-

lijk aan de rivier gebonden activiteiten

geldt het principe dat een afdoende be-

scherming tegen het referentiehoogwater

gewaarborgd dient te blijven om extra

schade als gevolg van hoogwater te be-

perken.

3.2 Planologische maatregelen
zoals de aanwijzing van
overstromingsgebieden,
bouwkundige voorzorgs-
maatregelen, rampenbestri-
jding, enz.

3.2.1 Zwitserland
De planologische verwezenlijking valt on-

der de bevoegdheid van de kantons resp.

gemeenten en is onderworpen aan de kan-

tonale wetgeving.

Tot de op korte termijn uitvoerbare maatre-

gelen ter vermindering van de schaderisi-

co’s behoort de betere voorbereiding van

de bescherming bevolking en de brand-

weer op gevallen van hoogwater. De

grootschalige overstromingen in 1999 heb-

ben het belang van de gevarenkaarten vo-

or de organisatie van de rampenbestrijding

in noodsituaties aangetoond. De evaluatie

van de ervaringen heeft op het niveau van

de lokale organisaties plaatsgevonden en

op basis daarvan zijn conclusies getrokken.

Voor Zwitserland zijn voor het afgehandel-

de gevaren- en schadepotentieel geen ge-

gevens beschikbaar over de grootte van de

betroffen gebieden, aangezien de afhan-

deling op kantonaal niveau in het kader
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van verschillende projecten gebeurt. Ge-

middeld worden jaarlijks in heel Zwitser-

land 120 tot 150 projecten afgehandeld,

zodat stapsgewijs - uitgaande van de meest

dringende gevallen - een aanpassing van

het grondgebruik aan de bestaande geva-

ren dient plaats te vinden. De verwezenli-

jking van bouwkundige aanpassingen is

een zeer tijdrovend proces dat met name

bij nieuwbouw en verbouwingen tot uit-

drukking komt.

In de verslagperiode heeft de federale over-

heid ongeveer 20 mln. Zwitserse frank be-

schikbaar gesteld om gevaarlijke omstan-

digheden in kaart te brengen en een ge-

varenanalyse uit te voeren. Met een subsi-

die van 55 % komt de investering op

ongeveer 45 mln. Zwitserse frank (ca. 30

mln. Euro) uit.

3.2.2 Frankrijk
In de Elzas lopen in totaal 461 gemeenten

langs de Rijn en zijn zijrivieren gevaar door

hoogwater en daarmee het potentiële risi-

co van overstromingen; van deze gemeen-

ten liggen er 263 in het departement Bas-

Rhin en 168 in het departement Haut-Rhin.

Afhankelijk van het desbetreffende over-

stromingsgebied gelden verschillende

maatregelen. Bepaalde overstromingsge-

bieden komen daadwerkelijk met de over-

stromingsgebieden in natuur- of landbou-

wgebieden overeen; dit geldt voor de riet-

landen in de Elzas. In andere gevallen lig-

gen in het overstromingsgebied stads- of

industriegebieden.

3.2.3 Duitsland
Met de aanwijzing van overstromingsge-

bieden in het kader van de ruimtelijke or-

dening wordt niet alleen beoogd om de

huidige overstromingsgebieden - vooral

wanneer deze nog niet op grond van het

waterrecht als zodanig zijn aangewezen -

tegen gebruik voor andere doeleinden te

beschermen (verslechteringverbod), maar

ook om extra geschikte gebieden aan te

winnen om deze weer als overstromings-

gebieden in gebruik te nemen (verbete-

ringsplicht). Binnen de in het kader van de

ruimtelijke ordening aangewezen over-

stromingsgebieden dient aan de eisen ten

aanzien van de bescherming tegen hoog-

water een hogere prioriteit toegekend te

worden dan aan andere eisen. In buiten-

gebieden geldt in principe een bouwver-

bod. In de binnengebieden dient bebou-

wing in principe achterweg te blijven,

waarbij een geregelde stedenbouwkundi-

ge ontwikkeling met een aan hoogwater

aangepast grondgebruik echter mogelijk

dient te blijven.

Deze nieuwe doelstelling van de ruimtelijke

ordening is in de deelstaat Baden-Würt-

temberg door het regionale samenwer-

kingsverband Unterer Neckar op voorbeel-

dige wijze opgenomen in het geactuali-

seerde regionale plan. Over het algemeen

werden de door overstromingen bedreig-

de gebieden aangewezen op basis van een

kans op hoogwater van één keer per 100

jaar. In de deelstaat Rijnland-Palts wordt er

in het nieuwe ontwikkelingsplan van de

deelstaat in het kader van de bescherming

van onbebouwde gebieden op toegezien

dat overstromingsgebieden onbebouwd

blijven. Alle noodzakelijke overstromings-

gebieden dienen aangemerkt te worden

als gebieden die binnen het waterbeheer

prioriteit hebben - ook die gebieden die in

geval van een dijkdoorbraak zouden on-

derlopen. In de deelstaat Hessen is de pla-

nologische bescherming van overstro-

mingsgebieden op regionaal niveau voor

de gehele deelstaat geregeld in de “Regio-

nale Raumordnungspläne” (RROP) resp. de

“Regionalpläne”. In de deelstaat Noordrijn-

Westfalen is men sinds 1997 bezig om vo-

or de gehele deelstaat de door hoogwater

bedreigde gebieden in kaart te brengen

om als uitgangspunt te dienen voor de pla-

nologische bescherming van overstro-

mingsgebieden op regionaal niveau. Er is

een begin gemaakt met de verwezenlijking

van regionale plannen. In de deelstaat

Beieren is de nota “Wasserwirtschaftliche

Vorranggebiete zur Sicherung des Hoch-

wasserabflusses und -rückhaltes in der Re-

gionalplanung” opgesteld. Deze nota heeft

tot doel om bij de actualisering van de re-

gionale plannen in een vroeg stadium na-

drukkelijk en op een zinvolle manier reke-
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ning te houden met de eisen ten aanzien

van de preventieve bescherming tegen

hoogwater. Bij de actualisering van het ont-

wikkelingsplan “Umwelt” van het Saarland

is vastgelegd om gebieden aan te wijzen

die in het kader van de bescherming tegen

hoogwater prioriteit hebben. Het is de be-

doeling dat deze gebieden als overstro-

mingsgebieden aangewezen worden.

Met deze bescherming op grond van het

waterrecht wordt beoogd om de waterre-

tentiefunctie van de momenteel beschik-

bare natuurlijke overstromingsgebieden in

Duitsland duurzaam te behouden. Het re-

ferentiehoogwater, dat voor de aanwijzing

van de overstromingsgebieden bepalend

is, kan afhankelijk van het stroomgebied en

het watersysteem in hoogte variëren, maar

het dient minimaal gelijk te zijn aan de

drempelwaarde van een historische over-

stroming. Uitgangspunt dient daarbij in

principe minimaal een kans op hoogwater

van één keer per 100 jaar (HQ100) te zijn.

Langs de Rijn en oppervlaktewateren uit

klasse I zijn nagenoeg alle overstromings-

gebieden hetzij definitief aangewezen, het-

zij om technische redenen afgebakend.

Wat de overige, kleinere oppervlaktewate-

ren betreft, is de afbakening van de over-

stromingsgebieden nog ontoereikend. Van

deze overstromingsgebieden is al meer dan

40 % definitief aangewezen of althans af-

gebakend.

3.2.4 Nederland
In Nederland worden nagenoeg alle ge-

bieden door overstromingen bedreigd. De

reeds genoemde beleidslijn “Ruimte voor

de Rivier” voorkomt een verdere versmal-

ling van het rivierbed. De oevergemeenten

zijn op dit moment bezig met de aanpas-

sing van de bestemmingsplannen.

De regering zal in december 2000 de uit-

gangspunten voor Waterbeheer in de 21e

eeuw vastleggen. Waarschijnlijk zal een

verplichte “watereffectrapportage” vooraf-

gaand aan omvangrijke planologische bes-

lissingen worden ingevoerd; dat wil zeg-

gen dat de gevolgen voor het watersyste-

em vooraf onderzocht en indien nodig

gecompenseerd moeten worden. Waar-

schijnlijk zal ook worden besloten tot ba-

sisbeschermingsniveaus voor regionale op-

pervlaktewateren, die door de provincies

voor de afzonderlijke oppervlaktewateren

worden bepaald.

Voor het huidige dijkbeschermingssysteem

langs de grote rivieren zal in de komende

jaren per dijkring (samenhangende water-

keringen zoals dijken inclusief sluizen e.d.,

die een specifiek gebied beschermen) wor-

den onderzocht, welke aspecten van de

constructie van invloed zijn op de stabiliteit

van de dijkringen (sluizen kunnen bijvoor-

beeld een zwakke schakel vormen).

Bovendien zal de regering een discussie

over de restrisico’s initiëren. Samen met de

provincies, waterschappen en gemeenten

zullen plannen worden opgesteld om drei-

gende watersnoodrampen te bestrijden.

In de provincie Overijssel werden tot en

met de millenniumwisseling rampenplan-

nen opgesteld. Deze plannen worden nu

in concrete actieplannen voor hoogwater

omgezet.

3.3 Technische voorzieningen

3.3.1 Zwitserland
De federale overheid van Zwitserland heeft

in de periode 1995-2000 in heel Zwitser-

land iets meer dan 280 mln. Zwitserse

frank uitgegeven voor maatregelen ter be-

scherming tegen hoogwater. De federale

overheid draagt gemiddeld 35 % bij aan

subsidies. Ongeveer tweederde van alle

Zwitserse middelen komt ten goede aan

het stroomgebied van de Rijn (ca. 70 mln.

Euro). Het accent van de werkzaamheden

ligt op de sanering van oude, bestaande

dammen, die aan de huidige stabiliteitsei-

sen moeten worden aangepast, het herstel

van natuurlijke waterlopen en integrale

projecten op het gebied van de bescher-

ming tegen hoogwater met als zwaarte-

punt woongebieden met een hoog scha-

depotentieel.

3.3.2 Frankrijk
De lokale bescherming van personen en

zaken tegen hoogwater is zeer beperkt en

wordt uitgevoerd op plaatsen waar reeds
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omvangrijke woongebieden in overstro-

mingsgebieden liggen. Dit is het geval vo-

or het overstromingsgebied van de

Breusch, die in zijn dal door veel stadsge-

bieden stroomt alvorens uit te komen in de

wijdere omgeving rond Straatsburg en

over te gaan in het overstromingsgebied

van de Ill en de benedenloop van de Zorn,

die ten zuiden van Straatsburg samenstro-

men. Dit geldt ook voor de wijdere omge-

ving rong Colmar en Mulhouse en voor het

gedeelte van de Rijn ten zuiden van Iffez-

heim, waar zich veel belangrijke industrie-

gebieden bevinden.

De maatregelen ter bescherming van be-

woonde gebieden tegen hoogwater (on-

geacht van de oppervlaktewateren die het

hoogwater veroorzaken) worden over het

algemeen onder het bouwtoezicht van de

territoriale lichamen of doelcorporaties ge-

financierd. De staat kan subsidies verstrek-

ken, waarvan de omvang afhankelijk van

de taak varieert.

In de verslagperiode heeft de staat voor 12

van dergelijke projecten meer dan 25 mln.

Franse frank (ongeveer 3,8 mln. Euro) aan

subsidies voor investeringen betaald.

3.3.3 Duitsland
Van veel dijken is de kern deels aanzienlijk

ouder van 100 jaar en de dijken voldoen

dan ook niet aan de huidige eisen ten aan-

zien van structuur, hoogte en verzwaring.

Van in totaal meer dan 400 km voor sane-

ring in aanmerking komende dijken is sinds

1995 ca. 100 km gesaneerd. Daaraan is ca.

250 mln. Euro besteed.

Door lokale maatregelen ter bescherming

tegen hoogwater wordt het gevaar van

hoogwater verminderd op plaatsen waar

geen gesloten dijksystemen mogelijk zijn.

Het gaat daarbij met name om de Midden-

rijn. Langs de Rijn zijn de waterkeringen in

Worms-Rheindürkheim, Bingen, Braubach-

Altstadt en Spay voor in totaal 19 mln. Eu-

ro voltooid. De waterkering in Koblenz-Eh-

renbreitstein is in aanbouw en die in Brau-

bach-Neustadt bevindt zich in de plan-

ningsfase. Langs de grote zijrivieren

Neckar, Main, Nahe, Lahn en Moezel zullen

eind 2000 meer dan 157 lokale waterke-

ringen gerealiseerd zijn. In totaal is meer

dan 125 mln. Euro besteed aan deze loka-

le waterkeringen.

3.3.4 Nederland
Onmiddellijk na de watersnood in 1995 is

het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld met

als doel om de dijken te verzwaren en het

beschermingsniveau aan te passen. Dit

plan behelst een verzwaring van de rivier-

dijken tot een beschermingsniveau dat is

gebaseerd op een geval van hoogwater

met een statistische kans van één keer per

1.250 jaar. Voor de zijtakken van de Rijn is

bij Lobith een afvoercapaciteit van 15.000

m3/s vereist. Van de in totaal ca. 740 km vo-

or verzwaring in aanmerking komende di-

jken in de stroomgebieden (deels ook langs

de Maas) was tot en met eind 1996 het

meest kritieke gedeelte met een totale leng-

te van ca. 145 km reeds verzwaard. Uiterli-

jk in 2000 moet in totaal 630 km zijn vol-

tooid; de overige dijken moeten uiterlijk in

2002 zijn voltooid. Bij enkele projecten is

de dijkverzwaring gerealiseerd door de di-

jk naar achteren te verleggen.

In 1998 werd ook in de Nieuwe Waterweg

de waterkering met schuifsegmenten in ge-

bruik genomen, die als bescherming tegen

stormvloed dient. Deze waterkering biedt

bescherming tegen hoogwater met een

kans van gemiddeld één keer per 10.000

jaar.

3.4 Hoogwaterverzekeringen

In enkele Rijnoeverstaten valt schade aan

gebouwen als gevolg van hoogwater on-

der verzekeringen tegen natuurrampen,

terwijl in andere Rijnoeverstaten over de in-

voering van een verzekering tegen hoog-

water wordt gediscussieerd. Verzekeringen

kunnen het gedrag van het publiek zowel

positief als negatief beïnvloeden. Een goed

opgezette verzekering tegen extreem

hoogwater kan een stimulans zijn om zelf

voorzorgsmaatregelen te nemen. Voor-

zorgsmaatregelen tegen kleinere gebeur-

tenissen dienen echter onder de eigen ver-

antwoordelijkheid te blijven vallen en de

verwachting dat de verzekering geld uit-
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keert, mag in geen geval aanleiding zijn tot

onverschilligheid over schade als gevolg

hoogwater.

3.4.1 Zwitserland
Zwitserland kent in 19 kantons een ver-

plichte opstalverzekering tegen natuur-

rampen, waaronder tevens schade als ge-

volg van hoogwater valt. Het belang van

bouwkundige voorzorgsmaatregelen

wordt onderkend en in Zwitserland door

de verzekeraars gestimuleerd. In een hand-

leiding bij de opstalverzekering in het kan-

ton St. Gallen wordt bijvoorbeeld uiteen-

gezet hoe gebouwen tegen verschillende

natuurrampen kunnen worden be-

schermd.

3.4.2 Frankrijk
In Frankrijk bepaalt een schadeverzekering

dat in geval van hoogwater elke eigenaar

(natuurlijke of rechtspersoon, uitgezon-

derd de staat) die een verzekering voor ro-

erende en onroerende zaken heeft afges-

loten, schadeloos gesteld wordt, voor zo-

ver de minister van Binnenlandse Zaken de

situatie op initiatief van de prefect van het

desbetreffende departement middels een

interministerieel besluit tot een natuurramp

heeft uitgeroepen. Deze maatregel wordt

gefinancierd door middel van een ver-

plichte suppletiepremie voor natuurram-

pen, die voor alle schadeverzekeringen

geldt.

3.4.3 Duitsland
De LAWA-richtlijnen voorzien als onderdeel

van de risicopreventie in de invoering van

een risicoafhankelijke verzekering tegen

schade als gevolg van hoogwater in Duits-

land. Gold het hoogwaterrisico in de afge-

lopen jaren als onverzekerbaar, inmiddels

werkt het Duitse verbond van verzekeraars

(Gesamtverband der deutschen Versiche-

rungswirtschaft) aan het verzekeringstech-

nische kader voor een risicoafhankelijke

verzekering tegen hoogwater voor de ge-

hele Bondsrepubliek. Uitgangspunt hiervo-

or is een zoneringssysteem (ZÜRS 99) be-

staande uit drie zones met een uiteenlo-

pend overstromingsgevaar.

Gebieden in zone 3 (d.w.z. met een kans op

overstromingen van minder dan één keer

per 10 jaar), die door overstromingen als

gevolg van buiten hun oevers tredende op-

pervlaktewateren worden bedreigd, zijn

slechts onder bijzondere voorwaarden en

voorschriften verzekerbaar. Gebieden in zo-

ne 1 en 2 dienen over het algemeen verze-

kerbaar te zijn. Het is de bedoeling dat het

risico van opstuwing van rioolwater echter

niet onder dit zoneringssysteem valt.

Dit zoneringssysteem dient als uniforme ba-

sis voor de inschaling van het risico door de

verzekeringsmaatschappijen. De tarifering

van de verzekeringspremies valt onder de

verantwoordelijkheid van de aangesloten

ondernemingen, waarbij wordt aanbevo-

len om ter bevordering van de eigen ver-

antwoordelijkheid een hoger eigen be-

houd aan te houden. Deze handelwijze is

in overeenstemming met de ten aanzien

van het waterbeheer geformuleerde doel-

stellingen.

3.4.4 Nederland
De Nederlandse regering zal in december

2000 de uitgangspunten voor het water-

beheer in de 21e eeuw formuleren met in-

begrip van de invoering van een risicoaf-

hankelijke verzekering tegen hoogwater in

Nederland. Er wordt van uitgegaan dat de

verantwoordelijkheid voor door hoogwa-

ter veroorzaakte schade in geval van een

dijkdoorbraak of een ontoereikende afvo-

ercapaciteit ten aanzien van regionale op-

pervlaktewateren en de hoofdtak (grote ri-

vieren) tot het vastgestelde beschermings-

niveau volledig wordt overgedragen aan

de waterschappen. Boven dit bescher-

mingsniveau zal de schade door regionale

oppervlaktewateren in de toekomst door

verzekeringen worden gedekt, terwijl

eventuele schade door de hoofdtak (grote

rivieren) door de staat zal worden vergoed.

Zone Overstromingsgevaar

I > 50 jaar

II 10 - 50 jaar

III < 10 jaar
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4. Vermindering van
de hoogwater-
standen

4.1 Verbetering van de waterre-
tentie langs de Rijn

4.1.1 Hoogrijn
De invloed van het Zwitserse deel van het

stroomgebied op het winterhoogwater

van de Midden- en Nederrijn is doorgaans

gering. Aangezien er sprake is van een aan-

zienlijke druk door woongebieden, dienen

de inspanningen zich te concentreren op

het behoud van de bestaande retentiege-

bieden.

Bepalend voor de hoge waterstand van de

Rijn in mei 1999 was de retentie in de Bo-

densee en de grote randmeren van de Al-

pen in Aare, Reuss en Limmat. Het belang

van deze retentie is tussen 10 en 15 mei

1999 duidelijk geworden, toen in een ti-

jdsbestek van 5 dagen 950 mln. m3 is vast-

gehouden, hetgeen een verhoging van de

gemiddelde afvoer in Rheinfelden met

2200 m3/s zou hebben betekend. De hoge

waterstanden in deze randmeren hadden

een schade van 150 tot 200 mln. Euro tot

gevolg. Het is zaak mogelijkheden te on-

derzoeken om deze schade in de toekomst

te beperken en desondanks het retentie-

vermogen te behouden.

4.1.2 Bovenrijn
De belangrijkste bijdrage aan een vermin-

dering van de hoogwaterstanden wordt ge-

leverd door retentiegebieden direct langs de

Rijn in de vorm van retentiegebieden en het

naar achteren verleggen

van dijken.

In Frankrijk is grote vo-

oruitgang geboekt door

de aanleg van de Er-

stein-polder met het

oog op de retentie van

hoogwater langs de

Bovenrijn in het kader

van het Frans-Duitse

verdrag van 6 decem-

ber 1982. In 1998 en

1999 zijn meerdere delen van het werk ge-

realiseerd. De hoofd- en neveninlaatwerken

alsmede de dissipatiereservoirs zijn in aan-

bouw en zullen binnenkort worden voltoo-

id. De aanleg van de Erstein-polder zal naar

verwachting in 2001 zijn voltooid, waarvo-

or het onder andere nodig is om de be-

staande waterkrachtcentrales en enkele eco-

logische projecten aan te passen.

De Duitse deelstaten Baden-Württemberg

en Rijnland-Palts hebben elk eigen concep-

ten voor de verbetering van de waterreten-

tie langs de Bovenrijn. De deelstaat Hessen

is uitsluitend financieel betrokken bij de aan-

leg van retentiegebieden langs de Bovenri-

jn. Deze plannen, die zich reeds in de reali-

satiefase bevinden, omvatten alle catego-

rieën van maatregelen: retentiegebieden,

het naar achteren verleggen van dijken en

overige maatregelen, die tevens tot doel

hebben om het ecosysteem in de uiter-

waarden van de Rijn te verbeteren en een

netwerk van biotopen te creëren. Alle loca-

ties zijn in elk geval aangewezen - deels is dit

door besluitvorming in het kader van de

ruimtelijke ordening reeds bekrachtigd en

deels bevindt de procedure zich al in de

planvoorbereidingsfase. De locaties staan

vermeld in de eerder door de ICBR gepubli-

ceerde inventarisatie van de bescherming

tegen hoogwater langs de Rijn. Vóór 1995

was in Duitsland een retentievermogen van

31 mln. m3 beschikbaar.

Langs de Bovenrijn is het naar achteren ver-

leggen van de dijk bij Worms-Bürgerweide

(Rijnland-Palts) in aanbouw, waarmee een

oppervlakte van 100 ha weer in gebruik

wordt genomen en een retentievermogen

van 2 mln. m3 wordt gecreëerd.

Land Status Oppervlakte Retentie-
resp. vermogen

deelstaat [in ha] [in mln. m3]

Erstein-polder F in aanbouw 600 7,8

Kulturwehr Kehl D/BW in aanbouw 700 241)

Söllingen-polder/
Greffen D/BW in aanbouw 550 12

Daxlanderau D/RP voltooid 166 5,1

Flotzgrün D/RP beschikbaar 165 5

1) Van in totaal 37 mln. m3 is momen-
teel 13 mln. m3 beschikbaar; de overige
24 mln. m3 komt in 2001 beschikbaar.

Maatregelen langs de Bovenrijn

(Frankrijk en Duitsland)
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In het kader van het IRMA-programma

wordt eveneens het naar achteren verleg-

gen van de dijk bij Worms-Mittlerer Busch

ondersteund en wordt bovendien de mo-

gelijkheid onderzocht om de 17 km2 grote

Hördter Rheinaue als retentiegebied bij

hoogwater te integreren in het concept van

de deelstaat Rijnland-Palts ter bescherming

tegen hoogwater. In de deelstaat Baden-

Württemberg wordt om dezelfde reden ge-

pland om de dijk bij Kirschgartshausen na-

bij Mannheim naar achteren te verleggen.

Langs het Duitse deel van de Bovenrijn zijn

sinds 1995 technische retentievoorzienin-

gen met een vermogen van meer dan 10

mln. m3 aangelegd. Extra retentiegebieden

met een vermogen van 36 mln. m3 zijn in

aanbouw.

4.1.3 Middenrijn
Vanwege de geringe breedte van het dal

van de Middenrijn zijn op dit gedeelte van

de Rijn geen maatregelen ter verbetering

van de waterretentie langs de Rijn mogelijk.

4.1.4 Nederrijn
Het plan van de Duitse deelstaat Noordrijn-

Westfalen omvat maatregelen ter verbete-

ring van de waterretentie langs de Rijn zo-

als het naar achteren verleggen van dijken

en de aanleg van retentiegebieden alsme-

de aanvullende maatregelen om het ecosy-

steem in de uiterwaarden van de Rijn te ver-

beteren en een netwerk van biotopen te

creëren. Zo zijn langs de Nederrijn sinds

1995 overstromingsgebieden met een op-

pervlakte van 2,2 km2 opnieuw in gebruik

genomen door dijken naar achteren te ver-

leggen (totale kosten: 25 mln. Euro). Alle

overige locaties zijn in elk geval aangewe-

zen - deels is dit door besluitvorming in het

kader van de ruimtelijke ordening reeds be-

krachtigd en deels bevindt de procedure

zich al in de planvoorbereidingsfase. Langs

de Nederrijn wordt gewerkt aan de her-

nieuwde ingebruikneming van overstro-

mingsgebieden met een oppervlakte van

13 km2 door dijken naar achteren te ver-

leggen (totale kosten: meer dan 50 mln. Eu-

ro). Deze projecten ontvangen steun in het

kader van het IRMA-programma.

4.1.5 Rijndelta
Er bestaan in Nederland momenteel twee

plannen ter verbreding van het rivierbed,

die een toename van de afvoercapaciteit

van de Rijnarmen met 1.000 m3/s door ver-

breding van het rivierbed tot doel hebben.

Het is de bedoeling dat de extreem hoge

waterstanden bij Lobith in 2015 met 30 cm

zullen zijn gedaald.

Om dit doel te bereiken zijn al veel projec-

ten voltooid (deels met IRMA-subsidies) of

ze bevinden zich momenteel

in de bouw- of planningsfa-

se. Over het geheel geno-

men hebben deze projecten

betrekking op 9.100 ha - in

hoofdzaak verdieping van

de uiterwaarden en herstel

van natuurlijke waterlopen.

Daarvan is 1.215 ha al vol-

tooid, 340 ha wordt in 2001

voltooid, 2.650 ha is in aan-

bouw en de resterende op-

pervlakte bevindt zich in vo-

orbereiding. De verdieping

van de uiterwaarden be-

draagt gemiddeld ongeveer

twee meter. Bij deze verbre-

ding van het rivierbed wordt

tevens rekening gehouden

met de aanleg van de Eco-

logische Hoofdstructuur. Dit

betekent dat bij de verbre-

ding van het rivierbed in de

uiterwaarden op uitgebrei-

de schaal natuurlijke water-

lopen hersteld worden.

In december 2000 worden

de uitgangspunten voor het

Nederlandse waterbeheer

in de 21e eeuw inclusief

Maatregeln langs de Nederrijn

Maatregelen Land Status Opper- Retentie-
resp. vlakte vermogen
deelstaat [in ha] [in mln. m3]

Rijnbocht  bij 
Orsoy D/NRW voltooid 220 10

Eiland bij Bislich D/NRW in aanbouw 1100 50

Rijnbocht bij 
Monheim D/NRW in aanbouw 200 8

Natuurherstel in

uiterwaarden

Bovenrijn en Waal (5.500 ha)

5 projecten voltooid, 

2 in aanbouw, 

11 projecten in de plannings-

fase, waaronder het naar 

achteren verleggen van een dijk

Merwede (900 ha)

2 projecten in aanbouw, 
waaronder het herstel van de 
verbinding van een polder 
met de rivier

Nederrijn/Lek (1.900 ha)

1 project voltooid, 

10 in aanbouw, waaronder het 

naar achteren verleggen van 

drie dijken,

1 duiker in de spoorwegdam, 

1 uitdieping van een vaargeul, 

1 industrieterrein 

3 projecten in de planningsfase,

waaronder de uitdieping van 

een vaargeul 

IJssel (800 ha)

2 projecten in aanbouw; 

3 projecten in de planningsfase, 

waaronder het naar achteren 

verleggen van een dijk
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maatregelen met betrekking tot retentievo-

orzieningen bij hoogwater gedefinieerd.

Eind 2000 wordt tevens het concept van

de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening gepu-

bliceerd. Waarschijnlijk zullen daarin twee

gebieden tussen Nijmegen en de Neder-

lands-Duitse grens - Rijnstrangen (max. 150

mln. m3) en de Ooijpolder (max. 70 mln.

m3) - planologisch als retentiegebieden

worden aangewezen. Bovendien wordt

onderzocht of deelgebieden binnen be-

paalde gebieden geschikt zijn als mogelijke

retentiegebieden. In een vervolgprocedure

zullen extra retentiegebieden afgebakend

en aangewezen worden.

4.2 Verbetering van de waterre-
tentie in het stroomgebied

4.2.1 Zwitserland
In 1999 is de Zwitserse waterbouwkundige

verordening herzien en is er bij wet be-

paald dat de ruimtelijke ordening voldoen-

de ruimte voor de rivier dient te waarbor-

gen. De afhankelijk van de bodembreedte

vastgestelde ruimtebehoefte van het op-

pervlaktewater dient zowel ter behoud van

de kwaliteit van het ecosysteem als ter be-

scherming tegen hoogwater. Bij de inven-

tarisatie van de ecomorfologische toestand

van de oppervlaktewateren wordt onder-

zocht of de beschikbare ruimte aan deze

minimumvoorwaarden voldoet. Sterk be-

perkte oppervlaktewateren hebben binnen

het programma voor het herstel van natu-

urlijke waterlopen de hoogste prioriteit. De

inventarisatie van de toestand is voor het

gehele gebied van het kanton Zürich reeds

voltooid en is in de kantons Bern en Solo-

thurn ver gevorderd, zodat de toestand

van de oppervlaktewateren op dit moment

voor een gebied met een oppervlakte van

9.000 km2 in kaart is gebracht. Het pro-

gramma voor het herstel van natuurlijke

waterlopen is - afgezien van de onderbre-

king tijdens het hoogwater in 1999 - vo-

ortgezet.

Projecten met als enig doel het herstel van

natuurlijke waterlopen hadden in de  peri-

ode 1997-2000 betrekking op ca. 60 km.

De lengte van die gedeelten van de rivier

waar in het kader van projecten ter be-

scherming tegen hoogwater natuurlijke

waterlopen zijn hersteld, ligt beduidend

hoger.

De tussentijds gerealiseerde omschakeling

van de landbouw op een geïntegreerde

productiewijze, volgens welke momenteel

meer dan 90 % van de bedrijven hun land-

bouwareaal bebouwen, heeft positieve ge-

volgen gehad voor de oppervlaktewate-

ren. Volgens de voorschriften moet 5 %

van het landbouwareaal voor ecologische

teelt (ca. 500 km2) worden gereserveerd.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de

bebossing. Er kan evenwel van worden uit-

gegaan dat de tot dusverre geconstateerde

natuurlijke toename van het bosgebied

met 0,4 % per jaar zich tijdens de verslag-

periode heeft gecontinueerd. Dit komt

overeen met een toename met 200 km2 in

5 jaar. De bevordering van de infiltratie van

regenwater in woongebieden wordt in

toenemende mate voorgeschreven in de

diverse gemeentelijke afwateringsplannen

en bouwverordeningen.

Het totale volume van de vijf geplande ge-

controleerde retentiereservoirs is onbete-

kenend (< 1 mln. m3). Belangrijker is de re-

tentie indien de rivier in geval van extreem

hoogwater buiten zijn oevers treedt. Dit

maakt in Zwitserland deel uit van de ram-

penplannen in gevallen van extreem hoog-

water die boven de referentiegebeurtenis

liggen. Dit betekent dat de overstroming in

gevallen van extreem hoogwater gericht

naar gebieden met een gering schadepo-

tentieel wordt geleid. Dit betekende voor

de stroomafwaarts gelegen gebieden on-

danks de bescherming van woongebieden

geen toename van de afvoer. Deze ont-

lastgebieden zijn niet definitief als over-

stromingsgebieden aangewezen, zodat

geen informatie beschikbaar is over de op-

pervlakte van de gebieden. Hoe groot de

gebieden zijn, is voor het overige sterk af-

hankelijk van de situatie. In mei 1999 wer-

den in totaal (onvrijwillig) 40 km2 met een

bergingsvolume van ongeveer 20-30 mln.

m3 overstroomd, waarvan slechts 5 km2 be-

trekking had op woongebieden met een

hoog schadepotentieel.
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4.2.2 Frankrijk
De maatregelen ter sanering van de wa-

terlopen en de natuurlijke overstromings-

gebieden inclusief flankerende ecologische

maatregelen komen in Frankrijk als lokale

werkzaamheden ter bescherming van be-

woonde gebieden tegen hoogwater in

aanmerking voor subsidie van de staat, in-

dien zij deel uitmaken van het tienjaren-

plan ter sanering van de waterlopen. Voor

zover deze werkzaamheden niet betrek-

king hebben op onder staatsbeheer val-

lende waterlopen, worden ze onder het

bouwtoezicht van de territoriale lichamen

of doelcorporaties uitgevoerd en gefinan-

cierd.

In de verslagperiode heeft de staat onge-

veer 2,5 mln. Euro aan subsidies geïnve-

steerd in de sanering van de waterlopen

(66 afzonderlijke projecten) en van de na-

tuurlijke overstromingsgebieden alsmede

in flankerende ecologische maatregelen.

4.2.3 Duitsland
In diverse wetten van de deelstaten inzake

waterbeheer is in de afgelopen jaren de

verplichting om natuurlijke waterlopen te

behouden en te herstellen aanzienlijk aan-

gescherpt. Zo voorziet de wet Wasserge-

setz van de deelstaat Baden-Württemberg

bijvoorbeeld sinds 1996 in de verplichting

om waterontwikkelingsplannen op te stel-

len. Hetzelfde doel dient ook de “Aktion

Blau” in de deelstaat Rijnland-Palts. Over-

eenkomstig de wettelijke regelingen van

de deelstaat worden de oppervlaktewate-

ren door het juiste beheer, door maatrege-

len ter herstel van natuurlijke waterlopen

en door de aankoop van gebieden in de

laaggelegen uiterwaarden weer in hun na-

tuurlijke staat hersteld.

In het Duitse stroomgebied van de Rijn be-

vinden zich waterbeheer- en -ontwikke-

lingsplannen voor oppervlaktewateren met

een totale lengte van meer dan 12.000 km

in de realisatiefase. Sinds 1995 zijn heront-

wikkelingsprojecten met een lengte van

meer dan 800 km uitgevoerd.

Overstromingsgebieden in het stroomge-

bied kunnen zowel door het naar achteren

verleggen van dijken als door het herstel

van natuurlijke waterlopen weer in gebruik

genomen worden. In totaal is tussen 1995

en 2000 door het herstel van natuurlijke

waterlopen een overstromingsgebied van

meer dan 100 km2 en door het naar ach-

teren verleggen van dijken een overstro-

mingsgebied van 1 km2 weer in gebruik ge-

nomen.

Om het waterbergend vermogen van de

grond te vergroten, wordt gebruik ge-

maakt van het uitgebreide instrumentari-

um ter bevordering van milieuvriendelijke

productiewijzen in de land- en bosbouw

(extensivering). In het Duitse stroomgebied

van de Rijn is een landbouwareaal van

meer dan 450 km2 op een milieuvriendeli-

jke productiewijze overgeschakeld. De ko-

sten hiervan bedroegen meer dan 250

mln. Euro.

Om de gevolgen te kunnen

kwantificeren, worden on-

derzoeksprojecten uitgevo-

erd, die momenteel in het

kader van het EU-stimule-

ringsprogramma INTERREG

IIC-IRMA worden gefinan-

cierd. In het kader van een

van deze projecten worden

momenteel alternatieve vor-

men van bodemgebruik en

bebouwingsmethoden ge-

test en in de praktijk gebracht, die tot doel

hebben om het waterbergend vermogen

resp. het infiltratievermogen van landbou-

wgrond te vergroten. Een aan de lokale

omstandigheden aangepaste grondbe-

werking alsmede vruchtwisseling zijn daar-

bij van essentieel belang. De milieuvrien-

delijke grondbewerking door het aanbren-

gen van een deklaag van mulch op het

zaadbed speelt daarbij een centrale rol.

De extensivering van het grasland - in het

bijzonder door de overschakeling van ak-

kerland op grasland, maar ook door de

aanleg van gemengde fruitgaarden alsme-

de van zoom- en lintaanplant en door lang-

durige braaklegging van gebieden - heeft

geleid tot een toename van het aandeel

van gebieden die het hele jaar door een

hoge natuurlijk waterretentie hebben (na-

tuurontwikkeling; alleen al in de deelstaat
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Rijnland-Palts met meer dan 100 km2).

Het toenemend gebruik van inheemse lo-

ofbomen bij de herbebossing zal op de lan-

ge termijn een belangrijke rol spelen bij de

verhoging van het waterbergend vermo-

gen van bosgronden (bosontwikkeling). In

geval van initiële bosontwikkeling wordt

daarom alleen nog steun gegeven, voor

zover daarbij gebruik gemaakt wordt van

loofbomen. De kwantificering van het ef-

fect van bosbouwkundige maatregelen op

de waterretentie in bosrijke omge-

vingen is een voorwaarde voor de in-

tensivering en de gerichte toepas-

sing van bosbouwkundige maatre-

gelen in het kader van het “Actieplan

Hoogwater”.

Om ontbrekende kennis te kunnen

verzamelen, worden onder andere

in het kader van het IRMA-program-

ma relevante onderzoeksprojecten

uitgevoerd. Zo is in het Saarland bi-

jvoorbeeld de herbebossing van de

uiterwaarden in het overstromings-

gebied van de Blies gepland. Flan-

kerend worden daarbij de hydrologische

effecten onderzocht. In het Duitse stroom-

gebied van de Rijn is sinds 1995 een ge-

bied met een oppervlakte van meer dan

120 km2 herbebost (totale kosten: ca. 60

mln. Euro). In totaal is in het kader van na-

tuurontwikkeling en herbebossing een ge-

bied van meer dan 250 km2 voltooid.

Aan de Duitse wetten inzake waterbeheer

ligt het principe ten grondslag dat regen-

water op nieuwbouwpercelen niet meer

naar de riolering afgevoerd dient te wor-

den, maar dient te infiltreren, voor zover dit

met redelijke kosten en zonder schadelijke

gevolgen mogelijk is (voorkoming van re-

genwaterafvoer). Regenwater dat ter

plaatse infiltreert, ontlast de waterzuiver-

ingsinstallaties, bevordert de grondwater-

toename en levert een bijdrage aan de be-

scherming tegen hoogwater. Veel ge-

meenten hebben daarom inmiddels in hun

afvalwaterverordeningen regelingen

dienaangaande opgenomen en bovendi-

en gemeentelijke stimuleringsprogramma’s

geïnitieerd, waaruit aan individuele projec-

tontwikkelaars een financiële bijdrage kan

worden toegekend. In enkele deelstaten

bestaat de mogelijkheid om de gemeente-

lijke subsidiegelden aan te vullen met mid-

delen van de deelstaat. Als voorbeeld dient

hier het project van de gemeente Iserlohn,

waar op het terrein van een voormalige ka-

zerne een woonwijk wordt gebouwd en in

een gebied van 56.500 m2 de doorlaat-

baarheid van de bodem blijvend wordt ver-

groot, zodat de neerslag kan infiltreren. In

het Duitse stroomgebied van de Rijn zijn

sinds 1995 voor zover bekend maatregelen

genomen om in een woongebied met een

oppervlakte van ca. 10 km2 over te gaan op

de infiltratie van regenwater. Veel van der-

gelijke maatregelen worden onder ge-

meentelijke of particuliere verantwoordeli-

jkheid uitgevoerd en onttrekken zich mo-

menteel aan een systematische registratie.

Een belangrijk onderdeel ter verbetering

van de bescherming tegen hoogwater zijn

technische retentievoorzieningen bij hoog-

water in het stroomgebied van de Rijn, die

tevens een bijdrage leveren aan de ver-

mindering van de hoge waterstanden in

de Rijn, ook al hebben ze een optimaal ef-

fect op de directe omgeving. Sinds 1995 is

in het Duitse stroomgebied van de Rijn een

groot aantal kleine en middelgrote reten-

tievoorzieningen bij hoogwater met een

retentievermogen van meer dan 2,6 mln.

m3 voltooid; bovendien bevinden zich re-

tentievoorzieningen met een retentiever-

mogen van meer dan 4 mln. m3 in de plan-

ningsfase.

4.2.4 Nederland
Er bestaan plannen voor een groot aantal

veelal kleinere projecten met betrekking tot

regionale en lokale oppervlaktewateren in

het gebied van de Rijndelta, in het bijzon-

der in de provincies Gelderland en Overijs-

sel. De strategie ten aanzien van de hoog-

waterproblematiek is erop gericht om de

waterafvoer te optimaliseren en bij zeer

grote afvoerhoeveelheden een langere wa-

terretentie te bewerkstelligen.

In de provincie Gelderland zijn in de periode

1995-2000 veel projecten uitgevoerd: over

een lengte van ca. 100 km zijn waterlopen

hersteld, in een gebied van ca. 280 km2 zijn
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natuurontwikkelingsmaatregelen uitgevo-

erd en een gebied van 365 km2 bevindt

zich in aanbouw of in de voorbereidings-

fase. Deze projecten verminderen het loka-

le en regionale hoogwaterrisico zonder het

probleem van de waterafvoer via de Rijn te

verscherpen. Na voltooiing van deze

maatregelen is het mogelijk om een afvoer

van 200 m3/s voor de duur van 2 dagen op

te vangen. De maatregelen hebben be-

trekking op natuurlijke oevergebieden, re-

tentiereservoirs, de afwatering in steden en

een langere waterretentie.

In de provincie Overijssel zijn tussen 1995

en 2000 eveneens veel projecten uitgevo-

erd: waterlopen met een lengte van 50 km

zijn hersteld, in een gebied van 130 km2 zi-

jn natuurontwikkelingsmaatregelen uitge-

voerd en een gebied van 55 km2 bevindt

zich in aanbouw of in de voorbereidings-

fase. Dit heeft tot doel om dijkverzwarin-

gen langs de Overijsselse Vecht te voorko-

men en het hoogwaterrisico langs de re-

gionale oppervlaktewateren te verminde-

ren.

Deze maatregelen omvatten de aanleg van

meanders, natuurlijke oevergebieden, de

verbetering van het infiltratievermogen, de

uitbreiding van overstromingsgebieden en

de indirecte afvoer van regenwater uit wo-

on- en industriegebieden, enz. door middel

van retentiereservoirs en ontkoppeling van

bestrate oppervlakken.

In de provincie Zuid-Holland zijn in een ge-

bied van in totaal 5 km2 natuurontwikke-

lingsmaatregelen gerealiseerd en een ge-

bied van 0,2 km2 bevindt in de voorberei-

dingsfase.

Het “Vierde Begrotingsontwerp” uit 1998

heeft als doelstelling de vermindering van

verdichte oppervlakken. In de reeds in pa-

ragraaf 3.2.4 genoemde “watereffectrap-

portage” zal bijzondere aandacht aan dit

aspect worden besteed. De doelstelling vo-

or de ontkoppeling van verdichte oppervl-

akken van de riolering bedraagt 60 % voor

nieuwbouwprojecten en 20 % voor be-

staande bouwgebieden. Bij deze percen-

tages is een ontkoppeling budgettair neu-

traal realiseerbaar, in tegenstelling tot een

waterafvoer via de riolering.

In de praktijk heeft de ontkoppeling zich

ontwikkeld tot een algemeen aanvaard al-

ternatief in het kader van alle bouwactivi-

teiten in stedelijke gebieden zoals bij riole-

ringswerken, de sanering van complete

woonwijken en sociale verbouwingen in

de stedelijke omgeving.

Door de ontkoppeling wordt niet alleen re-

kening gehouden met de belangen ten

aanzien van de bescherming tegen hoog-

water, maar hierdoor wordt tevens de kwa-

liteit van het grondwater beschermd en uit-

droging van de grond tegengegaan.

5. Aanscherping van
het bewustzijn 

5.1 Activiteiten binnen de ICBR

Voortbouwend op de begin 1998 gepre-

senteerde Rijn-Atlas worden in opdracht

van de ICBR overzichtskaarten van het

overstromingsgevaar en de schaderisico’s

op een schaal van 1:100.000 vervaardigd.

Daartoe worden basisgegevens uit Zwit-

serland, Frankrijk, Duitsland en Nederland

met betrekking tot de Rijnvallei (voor de-

zelfde periode als in de 1998 gepubliceer-

de Rijn-Atlas van de ICBR) cartografisch sa-

mengevoegd. Het is de bedoeling dat op

deze kaarten die gedeelten van de Rijn

worden weergegeven die te maken heb-

ben met gevallen van hoogwater met een

statistische kans van één keer per 10 en

100 jaar alsmede met extreem hoogwater.

Het extreem hoogwater wordt gezien de

uiteenlopende omstandigheden langs de

afzonderlijke gedeelten van de Rijn regio-

naal gedefinieerd.

Het is de bedoeling dat de overzichtskaar-

ten van de schaderisico’s het aantal getrof-

fen personen en het eventuele totale scha-

debedrag in geval van extreem hoogwater

weergeven. Door de kaarten van het over-

stromingsgevaar met het grondgebruik in

de desbetreffende gebieden, de er aanwe-

zige materiële waarden en de schadege-

voeligheid bij verschillende overlooppeilen

te vergelijken, kan vervolgens het finan-

ciële risico berekend en in schadeklassen
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onderverdeeld worden. Deze vergelijking

vormt tevens het uitgangspunt bij de con-

trole of de beoogde vermindering van de

schaderisico’s kon worden bereikt.

De planning van maatregelen is op basis

van de geplande nieuwe overzichtskaart

van de ICBR nog niet mogelijk. Daarvoor zi-

jn nauwkeurigere kaarten nodig. De over-

zichtskaarten hebben dan ook veeleer tot

doel om regionale en gemeentelijke in-

stanties in alle Rijnoeverstaten op het be-

lang van deze gevaren- en risicokaarten te

attenderen en ze te stimuleren om voor het

onder hun verantwoordelijkheid vallende

gebied risicokaarten op een grote schaal te

laten vervaardigen, voor zover dit nog niet

gebeurd is. De ICBR heeft in 2000 de “Cri-

teria voor de bepaling en weergave van

het overstromingsgevaar en de schaderisi-

co’s” gepubliceerd om de desbetreffende

handelingsbevoegde instanties te helpen

en sturing te geven bij de vervaardiging

van dergelijke kaarten.

Met het oog de aanscherping van het be-

wustzijn omtrent hoogwater wordt sinds

2000 gewerkt aan een gemeentelijk net-

werk langs de Rijn van de Bodensee tot en

met de monding in de Noordzee. De ICBR

organiseert in de periode 2000-2001 in

nauwe samenwerking met de Hochwas-

sernotgemeinschaft Rhein zo’n 6 works-

hops om dit “gemeentelijke informatienet-

werk” te initiëren, op te zetten en ten min-

ste twee jaar lang te onderhouden. Door

deze vorm van samenwerking wordt ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheid om de

activiteiten en krachten te bundelen en het

beschikbare voorlichtingsmateriaal opti-

maal in te zetten. Alle verantwoordelijke

personen langs de Rijn dienen doordron-

gen te worden van de noodzaak van de vo-

orzorgsmaatregelen tegen hoogwater.

5.2 Activiteiten in Zwitserland

In nagenoeg alle kantons wordt aan geva-

renkaarten gewerkt, waarbij twee werkwi-

jzen kunnen worden onderscheiden. Zo

wordt in het kanton Bern bijvoorbeeld vo-

or het gehele kanton een indicatieve geva-

renkaart vervaardigd die vervolgens op ba-

sis van prioriteiten wordt uitgewerkt tot

gevarenkaarten. In St. Gallen worden eerst

gedetailleerde gevarenkaarten voor de be-

kende bedreigde woongebieden (hoog

schadepotentieel) en indicatieve gevaren-

kaarten voor onbewoonde of slechts dun-

bevolkte gebieden vervaardigd. Er bestaat

verregaande overeenstemming over het

feit dat gedetailleerde gevarenkaarten uits-

luitend voor probleemgebieden (d.w.z. vo-

or uitgebreide woongebieden) worden

vervaardigd, terwijl voor de overige gebie-

den in het kanton de detailleringsgraad

van de indicatieve gevarenkaart voldoende

is. Voor laatstgenoemde gebieden worden

de gegevens uitsluitend indien nodig (bi-

jvoorbeeld bij geplande projecten) uitge-

werkt.

Gezien de geformuleerde eis dat in het ka-

der van projecten ter bescherming tegen

hoogwater een gevarenkaart vervaardigd

dient te worden, is het moeilijk om een

overzicht te geven van het in kaart ge-

brachte gebied, aangezien de werkzaam-

heden over talrijke afzonderlijke projecten

zijn verspreid. Op het niveau van de indi-

catieve gevarenkaart wordt momenteel ge-

werkt aan een gebied van 10.000 km2,

waarvan echter ongeveer tweederde uit

bossen en braakliggende terreinen bestaat

waaraan niet of nauwelijks wordt gewerkt.

Het middels gedetailleerde gevarenkaarten

in kaart gebrachte gebied kan op 600 km2

worden geschat, waarvan 60 % uit woon-

gebieden en de rest uit landbouwgrond in

de buurt van woongebieden bestaat. Dit

komt overeen met ongeveer 15 % van het

bewoonde gebied in Zwitserland. De ge-

varenkaarten zijn echter slechts in een zeer

klein aantal gemeenten verplicht gesteld

voor grondeigenaren. Op dit moment ligt

het accent op de formulering van zo con-

creet mogelijke aanbevelingen met betrek-

king tot de vraag hoe het grondgebruik re-

sp. de wijze van bebouwing in bedreigde

gebieden aangepast dient te worden. Vo-

or de betrokken bevolking dient de geva-

renkaart tevens concrete aanbevelingen te

bevatten met betrekking tot de vraag hoe

met het gevaar moet worden omgegaan.

Daarom is voorlichting na voltooiing van
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de kaart voor het praktisch nut ervan be-

langrijker en noodzakelijker dan het in

kaart brengen van een zo groot mogelijk

gebied. Alleen wanneer de grondeigena-

ren het gevaar onderkennen en accepte-

ren, zullen ze zich voor en tijdens een ge-

val van hoogwater correct gedragen.

5.3 Activiteiten in Frankrijk

In totaal heeft de staat tussen 1994 en

1998 in de Elzas 2,45 mln. Franse frank

geïnvesteerd in de vervaardiging van de at-

las van de overstromingsgebieden.

Dankzij subsidies kon kennis worden verz-

ameld over het hoogwatergevaar:

langs het grootste deel van de Rijn en

zijn zijrivieren, waarbij op dit moment

nog niet in kaart gebrachte instromen-

de rivieren worden onderzocht;

langs de Saar en zijn belangrijkste in-

stromende rivieren (Blies, Eichel, Ros-

selle) dankzij een hydraulisch model op

basis waarvan de overstromingsgebie-

den in kaart zijn gebracht en een PPR is

opgesteld.

De atlas van de overstromingsgebieden in

het departement Bas-Rhin is in maart 1997

gepubliceerd en de atlas voor het departe-

ment Haut-Rhin in november 1995; beide

atlassen worden regelmatig aangevuld.

In Frankrijk geldt ook op lokaal niveau het

beleid dat sinds 1995 op nationaal niveau

wordt uitgevoerd. Daarbij worden risico-

gebieden onderscheiden van gebieden die

niet direct aan een risico blootstaan. In de-

ze gebieden worden nieuwe plannen ver-

boden of onder voorwaarden goedge-

keurd. Andere voorschriften hebben be-

trekking op bouwkundige en persoonlijke

voorzorgsmaatregelen in reeds bestaande

woongebieden.

Voor de staat gaat het erom de kennis over

overstromingsrisico’s weer te geven.

In 2000 zijn de centrale overheidsinstanties

begonnen met de uitwerking van de voor-

schriften “Document Communal Syn-

thétique” (DCS), dat aan alle gemeenten

wordt toegestuurd die aan het hoogwa-

terrisico blootstaan.

Dit document, dat de staat aan de burge-

meester toestuurt, informeert laatstge-

noemde over alle bekende aspecten met

betrekking tot de risico’s (van natuurlijke of

technische aard) waaraan zijn gemeente

blootstaat.

Op basis van dit document kan de burge-

meester effectief hulpmaatregelen defi-

niëren die in geval van een crisis genomen

dienen te worden. De kennis over de risi-

co’s kan geactualiseerd worden op grond

van latere ontwikkelingen met betrekking

tot de kennis van de gevaren. Met behulp

van de daartoe ontwikkelde hydraulische

modellen kunnen bovendien hydraulische

uitbreidingsmodellen getest en afvoermo-

dellen ontwikkeld worden, waardoor het

crisismanagement wordt vereenvoudigd.

5.4 Activiteiten in Duitsland

Een voorwaarde voor de aanscherping van

het bewustzijn omtrent hoogwater en daar-

mee voor de beperking van de schade als

gevolg van hoogwater is kennis over de do-

or overstromingen bedreigde gebieden. In

enkele Duitse deelstaten zijn inmiddels stu-

dies naar het schadepotentieel als gevolg

van hoogwater beschikbaar. Daarbij is:

de potentiële schade als gevolg van

hoogwater vastgesteld. Vergelijkbare

onderzoeken worden uitgevoerd voor

de belangrijkste zijrivieren zoals de

Neckar, Main, Nahe en Moezel.

voor het Duitse stroomgebied van de

Rijn een schadepotentieel als gevolg

van hoogwater van bijna 200 mrd. Eu-

ro berekend.

Op dit moment voorkomen de dijken langs

de Rijn maximaal een schade in de orde

van grootte van 25 mrd. Euro. Dit is op bi-

jeenkomsten, op persconferenties en in

brochures aan de gemeentelijke territoria-

le lichamen en aan het publiek bekendge-

maakt.

De om technische redenen afgebakende

en definitief aangewezen overstromings-

gebieden worden gebruikt in de corre-

sponderende uitgangspunten voor open-

bare kaarten, zodat de gemeentelijke terri-

toriale lichamen bij het bouwtoezicht reke-

ning kunnen houden met deze
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afbakening. Het is de bedo-

eling dat alle overstromings-

gebieden in het kader van

de ruimtelijke ordening in de

relevante plannen vanuit het

oogpunt van waterbeheer

prioriteit hebben.

Door preventief optreden in

het kader van bouwkundige

en persoonlijke voorzorgs-

maatregelen kan op korte

termijn een maximale beper-

king van de schade worden

bereikt. Om de mensen in

beschermd geachte gebie-

den (bijvoorbeeld achter di-

jken) bewust te maken van

het restrisico en om hun concrete richtlij-

nen voor preventief optreden aan de hand

te doen, hebben de federale overheid en

de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-

Westfalen bijvoorbeeld een zogenaamde

“Hochwasserfibel” resp. een handboek

over aan hoogwater aangepaste bouw-

en handelwijzen opgesteld en huis-aan-

huis verspreid. Door actualisering van de

“Verordnung über Anlagen zum Umgang

mit wassergefährdenden Stoffen” (VAwS)

en door de invoering van een inspectie

van stookolieopslagplaatsen in de over-

stromingsgebieden door ingeschreven,

onafhankelijke deskundigen wordt de vei-

ligheid van installaties verder verbeterd en

wordt de schade als gevolg van lekkende

stookolie beperkt. In afzonderlijke deelsta-

ten zijn informatiefolders voor de be-

volking beschikbaar. Met name langs de

Middenrijn en de Moezel alsmede in Keu-

len is de energie- en stroomvoorziening

zodanig aangepast dat schade als gevolg

van hoogwater inmiddels tot een mini-

mum beperkt is.

In Duitsland zijn sinds 1995 meerdere ram-

penoefeningen gehouden om de verant-

woordelijke gemeentelijke territoriale lich-

amen en de bevolking in de door hoog-

water bedreigde gebieden bewust te ma-

ken van het hoogwatergevaar. De

resultaten zijn verwerkt in de alarmerings-

en rampenplannen voor hoogwater van

de gemeentelijke territoriale lichamen.

Voor de polder Maas, Waal en Ooij in het

Nederlands-Duitse grensgebied is in 1999

met financiële steun in het kader van het IR-

MA-programma begonnen met de uitwer-

king van een “polderevacuatieplan”. Ook

voor andere delen van de Rijn zijn vergeli-

jkbare plannen geïnitieerd.

Door middel van talrijke acties en publica-

ties is in de afgelopen jaren geprobeerd om

bij burgers en gemeentelijke territoriale

lichamen alsmede op andere beleidsterrei-

nen het bewustzijn omtrent het hoogwa-

tergevaar aan te scherpen en duidelijk te

maken dat de (effectievere) bescherming

tegen hoogwater en maatregelen ter pre-

ventie van een onbeheersbare afvoer van

hoogwater een gezamenlijke taak is en niet

uitsluitend een taak is van de instellingen

op het gebied van waterbeheer. Er is een

grote verscheidenheid aan publicaties ver-

schenen zoals informatiefolders, video-

films, internetsites (bijvoorbeeld van de

hoogwatervoorspellingscentrales), infor-

matiebijeenkomsten van de gemeenten,

de deelstaten en de ICBR alsmede informe-

le gesprekken op het gebied van de ruim-

telijke ordening en de rampenbestrijding.

5.5 Activiteiten in Nederland

Voor de gebieden in de uiterwaarden zijn

overstromings- en risicokaarten beschik-

baar. Voor de overige gebieden zijn veel

gegevens over overlooppeilen en schade

beschikbaar.

Ter informatie van het publiek is meermaals

een informatiefolder over de uitvoering

van dijkverzwaringen in het kader van het

Deltaplan Grote Rivieren gepubliceerd.

Op grond van een samenwerkingsover-

eenkomst tussen de deelstaat Noordrijn-

Westfalen, Rijkswaterstaat en de provincie

Gelderland wordt tweejaarlijks een confe-

rentie over hoogwater georganiseerd. Bo-

vendien wordt een- tot tweemaal per jaar

een tweetalig magazine over hoogwater

uitgegeven. Op voorlichtings- en informa-

tiebijeenkomsten ondersteunen partijen el-

kaar wederzijds.

In onderlinge samenwerking hebben pro-

vincies, waterschappen, gemeenten en Ri-
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jkswaterstaat een HoogwaterInformatieSy-

steem (HIS) ontwikkeld, dat in 2001 opera-

tioneel dient te zijn. Daarbij wordt een on-

derscheid gemaakt tussen informatie die

op nationaal niveau of op regionaal niveau

beschikbaar dient te zijn. In de provincie

Gelderland zijn bijvoorbeeld al voor een

aantal dijkgebieden modellen van de ter-

reingesteldheid ontwikkeld en overstro-

mingsberekeningen uitgevoerd.

In het kader van het project PoldEvac wor-

den methoden ontwikkeld en gegevens

verzameld om in geval van dreigend hoog-

watergevaar in het gebied tussen Nijme-

gen en Kleef/Wesel een vroegtijdige waar-

schuwing en informering over evacuatie-

plannen te waarborgen.

Als gevolg van de extreme regenval en de

daaropvolgende overstroming in 1998 is

voor het gebied langs de Vecht het hy-

draulische voorspellingsmodel “Sobek” ont-

wikkeld.

5.6 Activiteiten van de non-gou-
vernementele organisaties

In Nederland ondersteunen de Stichting

Ark en het Wereld Natuur Fonds in hoge

mate de aanscherping van het bewustzijn

onder de lokale bevolking bij volwassenen

en kinderen met betrekking tot de veran-

deringen in het rivierlandschap als gevolg

van de bescherming tegen hoogwater en

het herstel van natuurlijke waterlopen. Ti-

entallen natuurgebieden zijn toegankelijk

voor de bevolking. Voor scholen worden

lessen in de open lucht georganiseerd. De-

ze aanpak vormt een fundamentele onder-

steuning voor grootschalig landschapsbe-

heer door het herstel van natuurlijke wa-

terlopen, zand- en kleiwinning alsmede

verbreding van rivierbedden. Bovendien

wordt de zand- en kleiwinning in samen-

werking met bedrijven en gemeenten ge-

combineerd met projecten ter herstel van

natuurlijke waterlopen. Voorbeelden zijn:

Looward/Kandia (90 ha), Nederrijn, herstel

van natuurlijke waterlopen in combinatie

met zandwinning Waaier van Geulen Dru-

ten (250 ha), Waal, herstel van natuurlijke

waterlopen in combinatie met zandwin-

ning Beuningse Uiterwaarden (250 ha),

Waal, herstel van natuurlijke waterlopen.

De Duitse natuurbeschermingsorganisatie

Naturschutzbund Deutschlands (NABU)

steunt de aanscherping van het bewustzi-

jn van politiek en inwoners omtrent de

hoogwaterproblematiek langs de Rijn.

Daarbij ligt het accent op de voorlichting

over kansen en mogelijkheden die zich

aandienen bij een consequente integratie

van preventieve maatregelen ter bescher-

ming tegen hoogwater en de verbetering

van het ecosysteem van de Rijn en zijn ui-

terwaarden. Voorbeelden van activiteiten

op supraregionaal niveau zijn de publicatie

van een brochure met de titel “Hochwas-

serschutz ökologisch” en de organisatie

van een seminar in de deelstaat Noordrijn-

Westfalen met steun van de verantwoor-

delijke instanties van de deelstaat alsmede

de publicatie van een NABU-discussiestuk

met de titel “Hochwasserschutz und Auen-

reaktivierung - zwei Ziele, ein Weg”. De NA-

BU organiseert over deze thema’s wee-

kendseminars, lezingen, excursies rondom

het thema “Rhein - Lebensader im Strom

der Zeit” e.d. De activiteiten van het WWF

en van Alsace Nature zijn vergelijkbaar met

die van de NABU.

6. Verbetering van
hoogwaterwaar-
schuwingen en -
voorspellingen 

Het vierde actiedoel van het Actieplan

Hoogwater heeft betrekking op de verdere

optimalisering van en samenwerking tus-

sen de hoogwaterwaarschuwingscentra

en de verbetering van langetermijnvoor-

spellingen van hoogwater langs Rijn.

Voor een effectieve gebruikmaking van

hoogwatervoorspellingen is een afweging

tussen voorspellingstermijn en voorspel-

lingskwaliteit op basis van de lokale beho-

eften vereist. Het nut van voorspellingen is

dus in hoge mate afhankelijk van de kwali-

teit en betrouwbaarheid ervan. Een lange

voorspellingstermijn met een noodzakeli-

jkerwijs geringere betrouwbaarheid kan bij
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de betrokkenen tot een verlies van ver-

trouwen in de voorspelling en eventueel

zelfs tot het negeren van waarschuwingen

in geval van extreem hoogwater leiden en

zou daarmee het doel van schadebeper-

king volledig voorbijschieten. Er bestaat bi-

jvoorbeeld slechts een beperkte behoefte

aan langetermijnvoorspellingen wanneer

het erom gaat de schade aan gebouwen

door middel van beschermende maatrege-

len te beperken. De

betrokkenen wachten

met de ontruiming of

met andere maatrege-

len tot het allerlaatste

moment.

Indien voorspellingen

het uitgangspunt voor

evacuaties vormen, is

wel een langere voor-

spellingstermijn ver-

eist. De hieronder ge-

noemde maatregelen

worden beoordeeld,

rekening houdend

met bovenstaande

overwegingen.

Op basis hiervan zijn

de volgende doelstel-

lingen geformuleerd:

verbetering van de

hoogwatervoorspel-

lingen op korte termi-

jn door internationale samenwerking en

verlenging van de voorspellingstermijn

met 50 % in 2000 en met 100 % in 2005

(uitgangsjaar: 1995).

Inmiddels zijn nagenoeg alle noodzakelijke

afspraken ter verbetering van de interna-

tionale samenwerking gemaakt. De met

medewerking van de Nederlandse partner

(RIZA) nog te maken afspraken worden mo-

menteel voorbereid en zullen binnenkort zi-

jn voltooid. De internationale uitwisseling

van de hydrologische gegevens wordt ver-

eenvoudigd dankzij de in 1999 door de

Wereldorganisatie voor Meteorologie

(WMO) aangenomen resolutie 25 over de

uitwisseling van hydrologische gegevens

en producten.

Tevens is inmiddels gedeeltelijk voldaan aan

de technische voorwaarden voor de inte-

gratie van bestaande hoogwatervoorspel-

lingen voor delen van het stroomgebied

(het betreft hierbij de bovenstroomse wa-

terstand zoals bij Maxau voor het Hochwas-

sermeldezentrum Rhein of de zijrivieren zo-

als de Nahe) in de voorspellingsmodellen.

De toegang tot gegevens van de hoogwa-

terwaarschuwingen en voorspellingen voor

het publiek is door alle centrales in het bij-

zonder door gebruikmaking van internet

aanzienlijk verbeterd. Op teletekst staat een

overzicht van het waterpeil in het Zwitserse,

Duitse en Nederlandse deel van de Rijn.

Regionaal belangrijke informatie wordt do-

or de desbetreffende hoogwatercentrales

in het stroomgebied van de Rijn beschik-

baar gesteld.

De beschikbaarstelling van de hydrome-

teorologische gegevens door de meteoro-

logische diensten en de gebruikmaking

van deze gegevens door de hoogwater-

centrales is aanzienlijk verbeterd. Van bij-

zonder belang waren de verbetering van

de neerslagvoorspelling, het begin van de

opbouw van een netwerk van ombrome-

trische meetpunten (automatische realti-

me-regenmeting) in Duitsland en de be-

schikbaarstelling van METEOSAT-opnamen

en radarbeelden.

In principe wordt als doelstelling ten aanzi-

en van de hoogwatervoorspelling langs de

Rijn gestreefd naar de integratie van de vo-

orspellingsmodellen. Bij de voorspellings-

berekeningen dient als input gebruik ge-

maakt te worden van de voorspellingen

van de stroomopwaarts gelegen centrales

met betrekking tot het waterpeil in de

stroomopwaarts gelegen gebieden of de

zijrivieren. Op basis van deze regionale vo-

orspellingen, waaraan zeer gedegen ken-

nis van de lokale omstandigheden ten

grondslag ligt, wordt een optimale voor-

spelling van de Rijn verwacht.

In alle centrales is de techniek van de mo-

dellen verder ontwikkeld. Het accent lag

daarbij op de integratie van de hydrome-

teorologische gegevens en de verwerking

van de gegevens van andere centrales. De

opzetten en ingebruikneming
van een communicatienetwerk
voor gegevensuitwisseling; 

verbetering van de hydrome-
teorologische gegevens ten
behoeve van hoogwatervoor-
spellingen;

verdere ontwikkeling en toe-
passing van de noodzakelijke
hydrologische voorspellingsmo-
dellen; 

uitwerking van een uniforme
terminologie voor de formule-
ring van hoogwaterrapporten;

maken van de noodzakelije
afspraken over de uitwisseling
van gegevens en voorspellin-
gen.

Het zwaartepunt van

de maatregelen ligt op:
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noodzakelijke neerslagafvoermodellen zijn

gedeeltelijk ontwikkeld.

Een verdere verlenging van de voorspel-

lingstermijn tot vier dagen voor de Rijndel-

ta vanaf Lobith in 2005 is mogelijk, maar is

afhankelijk van de ontwikkeling van de re-

kenmodellen en de toelevering van me-

teorologische gegevens uit Duitsland. Vo-

orwaarde voor een verdere verlenging van

de voorspellingstermijnen is dat de als ba-

sis dienende hydrometeorologische gege-

vens verder worden verbeterd en dat de

centrales onderling met elkaar in verbin-

ding staan en overleggen. Te denken valt

aan de verdere verbetering van de neers-

lagvoorspelling, uitbreiding van het om-

brometernetwerk, de realtime-beschikbaar-

stelling van gedetailleerde radargegevens

en de invoering van een kortetermijnvoor-

spelling door de meteorologische diensten

(“now casting”).

Gezien het voor Nederland grote belang

van hoogwatervoorspellingen (bijvoorbeeld

voor de planning van evacuaties, waarmee

een schadepotentieel van 1.200 mrd. Euro

correspondeert) zal het RIZA het hydrody-

namische FloRIJN-model in het kader van

een onderzoeksproject uitbreiden tot het

meetstation Karlsruhe/Maxau. Dit model

wordt enerzijds gebruikt voor het doorreke-

nen van scenario’s en dient anderzijds als re-

dundantiemodel voor het waterpeil bij Lo-

bith, indien de benodigde voorspellingen

uit Duitsland (bijvoorbeeld als gevolg van

technische problemen bij HMZ Rhein in

Mainz) niet beschikbaar mochten zijn.

De technische uitvoering van de gegeven-

soverdracht alsmede de reeds voorbereide

integratie van de voorspellingen uit delen

van het stroomgebied moeten nog uitge-

breid en verbeterd worden. Het is noodza-

kelijk dat de benodigde gegevens op uur-

basis door de Hochwassermeldezentrale

Rhein (HMZ) aan de Nederlandse partner

(RIZA) worden doorgegeven.

In het kader van de samenwerking tussen

de Franse elektriciteitsbedrijven (EDF), de

scheepvaartinstantie in Straatsburg (SNS) en

de Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) in

Karlsruhe wordt momenteel een haalbaar-

heidsonderzoek uitgevoerd met betrekking

tot de simulatie van de waterafvoer van Ri-

jn in het gebied van Basel tot Iffezheim.

De benodigde submodellen voor de zijri-

vieren dienen als neerslagafvoermodellen

ontwikkeld te worden. Van belang is verder

nog de betere integratie van de modellen

voor delen van het stroomgebied, de ont-

wikkeling van neerslagafvoermodellen vo-

or overige delen van het stroomgebied (in

het bijzonder voor Main, Lahn, Sieg, Wup-

per, Ruhr en Lippe), een betrouwbare voor-

spelling met een voorspellingstermijn van

48 uur voor het meetstation Andernach en

de verbetering van de grondwatercompo-

nenten in het FloRIJN-model.

In het kader van de modernisering van het

netwerk van meetstations in de Elzas wordt

een model voor hoogwatervoorspellingen

langs de Franse Ill ontwikkeld.

Ter verwezenlijking van de doelstelling vo-

or 2005 moeten de centrales onderling met

elkaar in verbinding staan en overleggen en

verder moeten de benodigde submodellen

voor de zijrivieren in de vorm van neerslag-

afvoermodellen ontwikkeld worden.

Zie bijlage 1 voor een overzicht van de be-

staande hoogwatervoorspellingscentrales

langs de Rijn en de voorspellingstermijnen.

7. Evaluatie en
verwachtingen

Het Actieplan Hoogwater geldt voor het

hele stroomgebied van de Rijn. De gefor-

muleerde doelstellingen kunnen alleen

worden bereikt, wanneer de overeengeko-

men maatregelen op nationaal niveau wor-

den uitgevoerd.

Bij de evaluatie van de vraag in hoeverre

het Actieplan Hoogwater tot nu toe is ver-

wezenlijkt, wordt uitgegaan van de vier ac-

tiedoelen en de concretisering daarvan vo-

or het jaar 2000. Bovendien wordt naar de

afzonderlijke categorieën van maatregelen

gekeken om te beoordelen in hoeverre een

aanvang is gemaakt met de enkele jaren ge-

leden geformuleerde detaildoelstellingen

resp. in hoeverre deze al zijn verwezenlijkt.

Er wordt een overzicht gegeven van de

zwaartepunten in de komende vijf jaar.
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(1) Vermindering van de scha-
derisico’s als gevolg van
hoogwater

Het Actieplan Hoogwater bevat de eis

“geen verhoging van de schaderisico’s als

gevolg van hoogwater tot 2000”.

Er zijn inmiddels diverse maatregelen geï-

nitieerd om definitief en in het kader van de

ruimtelijke ordening overstromingsgebie-

den aan te wijzen. Deze maatregelen ma-

ken momenteel in alle Rijnoeverstaten de

wettelijke bescherming van dergelijke ge-

bieden mogelijk. Daarmee zijn alle defini-

tief mogelijke maatregelen genomen om

de schaderisico’s als gevolg van hoogwater

te beïnvloeden.

De gecreëerde rechtsmiddelen sorteren

echter pas na verloop van tijd effect. Daa-

rom kan momenteel niet beoordeeld wor-

den of de hoogwaterrisico’s in overstro-

mingsgebieden en door overstromingen

bedreigde gebieden na de laatste gevallen

van hoogwater verder zijn toegenomen.

Enerzijds berust de bevoegdheid op het

gebied van de ruimtelijke ordening in

meerdere Rijnoeverstaten bij de gemeen-

ten en kan de staat hierop slechts in be-

perkte mate rechtstreeks invloed uitoefe-

nen. Anderzijds zijn er momenteel nog ge-

en betrouwbare evaluatieinstrumenten be-

schikbaar waarmee kan worden

beoordeeld of de schaderisico’s verder zijn

toegenomen of zijn gedaald. Er moet daa-

rom veeleer van worden uitgegaan dat een

groot deel van het bouwland dat reeds ten

tijde van het laatste hoogwater in be-

schouwing genomen is, inmiddels - met

name achter dijken of andere waterkerin-

gen - bebouwd is zonder rekening te hou-

den met de bestendigheid van de gebou-

wen tegen hoogwater en dat in het bij-

zonder na verhoging van de lokale water-

keringen een toename van de materiële

waarde in overstromingsgebieden heeft

plaatsgevonden. Een intensievere voor-

lichting en aanscherping van het bewust-

zijn is vereist ter bevordering van de bou-

wkundige en persoonlijke voorzorgs-

maatregelen van burgers die door hoog-

water kunnen worden getroffen.

Volgens het Actieplan Hoogwater moeten

de schaderisico’s uiterlijk in 2005 met 10 %

zijn verminderd. Dit vereist tevens een

kwantitatieve beoordeling van de effectivi-

teit van andere dan waterbouwkundige

voorzorgsmaatregelen op het gebied van

de ruimtelijke ordening en stadsontwikke-

ling, bescherming van gebouwen, ram-

penbestrijding, voorspelling, evacuatie, re-

strisicomanagement en voorlichting van de

bevolking.

De basis daarvoor ontbreekt op dit mo-

ment nog. Daarom heeft de ICBR een on-

derzoek met de titel “Grundlagen für die Er-

fassung von Schadenrisiken bei Hochwas-

ser und Bewertung von Maßnahmen zur

Verminderung dieser Risiken” geïnitieerd.

Dit onderzoek zal ook worden gebaseerd

op informatie over schade als gevolg van

hoogwater dat afkomstig is uit de stroom-

gebieden van andere Europese rivieren zo-

als Maas, Donau, Oder, enz. De centrale

vraag luidt: onder welke randvoorwaarden

en met welke middelen kunnen schaderisi-

co’s in geval van hoogwater met hoeveel

procent worden verminderd? Er dienen

methoden ontwikkeld te worden waarmee

het mogelijk is om te kwantificeren wat de

invloed van andere dan waterbouwkundi-

ge voorzorgsmaatregelen tegen hoogwa-

ter is op de beoogde vermindering van

schaderisico’s. Van bijzonder belang is

daarbij de beïnvloeding van het restrisico

bij zelden voorkomende gevallen van

hoogwater met grote gevolgen in be-

schermde gebieden achter dijken. De ef-

fectiviteit van elke afzonderlijke maatregel

en van gebundelde maatregelen dient op

basis van gevallen uit het verleden en vo-

orbeelden geëvalueerd en gekwantificeerd

te worden. Als resultaat wordt een reeks

van maatregelen in de vorm van een prak-

tische handleiding verwacht.

(2) Vermindering van de hoog-
waterstanden

In alle Rijnoeverstaten zijn maatregelen ter

verbetering van de waterretentie langs de

Rijn en in het stroomgebied van de Rijn uit-

gevoerd resp. gepland. Deze maatregelen

omvatten het naar achteren verleggen van
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dijken, de aanleg van technische retentie-

voorzieningen langs de Rijn alsmede het

herstel van natuurlijke waterlopen, het

weer in gebruik nemen van vroegere over-

stromingsgebieden (meer ruimte voor het

water), extensivering van de landbouw, na-

tuurontwikkeling, herbebossing, bevorde-

ring van de infiltratie van regenwater als-

mede de aanleg van kleinere, lokale tech-

nische retentievoorzieningen bij hoogwa-

ter in het stroomgebied. In de meeste

gevallen hebben bovengenoemde maatre-

gelen ter verhoging van de waterretentie

tevens tot doel om het ecosysteem van de

Rijn te verbeteren; dit geldt in het bijzonder

voor het naar achteren verleggen van di-

jken, het herstel van natuurlijke waterlopen

en de extensivering van de landbouw. De-

zelfde maatregelen bevorderen de grond-

watertoename.

Zie voor een kwantitatieve evaluatie van de

verwezenlijking van het Actieplan Hoog-

water Rijn voor 2000 de tabel in de bijlage.

Het actiedoel voor 2000 (vermindering van

de waterstand met 5 cm benedenstrooms

van het door stuwen gereguleerde ge-

deelte langs de Bovenrijn) is dankzij de in-

middels langs de Rijn en in het stroomge-

bied genomen maatregelen grotendeels

gerealiseerd. Sinds 1995 is door middel van

technische maatregelen een retentiever-

mogen van 10 mln. m3 aangelegd, terwijl

momenteel een retentievermogen van nog

eens 32 mln. m3 in aanbouw is en naar ver-

wachting in 2001 beschikbaar wordt.

Langs de Rijn werden overstromingsgebie-

den met een oppervlakte van 2,2 km2 aan-

gelegd, terwijl 15 km2 nog in aanbouw is

en in het gehele stroomgebied een groot

aantal extra retentievoorzieningen wordt

gerealiseerd. Na verwezenlijking van de

maatregelen in 2001 zal de waterstand zo-

als beoogd met 5 cm zijn verminderd. De-

ze maatregelen leiden tevens tot een ver-

betering van de kwaliteit van het ecosyste-

em van de Rijn.

Uitspraken over de maatregel “vergroting

van de doorlaatbaarheid”, in het kader

waarvan met name verkeerswegen en wo-

ongebieden geschikt gemaakt worden vo-

or de infiltratie van regenwater, zijn op dit

moment niet mogelijk, omdat er geen mo-

nitoringsysteem bestaat waarmee de vele

afzonderlijke lokale maatregelen in kaart

gebracht kunnen worden.

Daarbij moet tevens worden gestreefd

naar een betere afstemming van het ge-

bruik en het beheer van boven- en bene-

denstrooms gelegen retentiegebieden, me-

de in relatie tot de beschikbare voorspellin-

gen. Er dient in toenemende mate zorg ge-

dragen te worden voor een gecoördineerd

gebruik van de retentiegebieden.

In geval van extreem hoge waterstanden

van de Midden- en Nederrijn waarvan het

ontstaan uitsluitend is terug te voeren op

het noordelijke stroomgebied van de Rijn

(bijvoorbeeld de Moezel), zal de hoogwa-

tertop nauwelijks tot niet verminderd kun-

nen worden door retentiemaatregelen

langs de Bovenrijn. Over deze problema-

tiek wordt momenteel in Nederland gedis-

cussieerd. De Nederlandse regering zal in

december 2000 de uitgangspunten voor

het waterbeheer in de 21e eeuw vastleg-

gen, die in het bijzonder de verbreding van

rivierbedden en retentiemaatregelen bij

hoogwater tot onderwerp zullen hebben.

Aan deze uitgangspunten ligt een rapport

ten grondslag waarin wordt uitgegaan van

een waterafvoer bij Lobith van maximaal

18.000 m3/s.

Aanvullend kan worden vastgesteld dat ui-

terlijk in 2005 een berekeningsmethode be-

schikbaar zal zijn om de daadwerkelijke ver-

mindering van de waterstand te kunnen

aantonen. Daarmee zal het mogelijk wor-

den om de effecten van bovengenoemde

maatregelen als geheel te evalueren.

Ter verwezenlijking van de ambitieuze

doelstelling om de waterstand in 2005

met 30 cm te verminderen, dient op al-

le niveaus merkbaar druk uitgeoefend

te worden om alle geplande maatrege-

len ter vermindering van de hoogwa-

terstanden uit te voeren.
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(3) Grotere bewustwording met
betrekking tot hoogwater

De overstromingsgebieden langs de Rijn zi-

jn voor nagenoeg 100 % en die in het

stroomgebied van Rijn voor nagenoeg 40

% afgebakend. Veel maatregelen zijn reeds

uitgevoerd met het doel om het bewustzi-

jn onder de bevolking aan te scherpen,

hetgeen ook in de toekomst dringend

noodzakelijk blijft.

Uiterlijk eind 2001 zal de ICBR de gevaren-

en risicokaarten voor alle overstromingsge-

bieden en door hoogwater bedreigde ge-

bieden in de Rijnvallei op een schaal van

1:100.000 hebben vervaardigd. Dit nieu-

we kaartwerk concretiseert de gegevens

van de in 1998 gepubliceerde Rijn-Atlas

met betrekking tot de schaderisico’s als ge-

volg van hoogwater. Met deze overzichts-

kaart zal het voor 2005 nagestreefde doel

voor de hoofdtak al in 2001 zijn gereali-

seerd.

De planning van maatregelen is op basis

van deze overzichtskaart van de ICBR ech-

ter nog niet mogelijk. Daartoe moeten op

regionaal en gemeentelijk niveau aanzien-

lijk gedetailleerdere kaarten worden ver-

vaardigd, die in de Rijnoeverstaten deels

beschikbaar zijn of waarmee inmiddels een

begin is gemaakt. Vergelijkbare kaartwer-

ken dienen in de toekomst op nationaal,

regionaal resp. gemeentelijk niveau voor al-

le zijrivieren van de Rijn en voor andere on-

dergeschikte watersystemen vervaardigd

te worden. Voorbeeldkaarten voor de Ne-

derrijn met betrekking tot het gebied rond

Keulen kunnen via internet worden ge-

raadpleegd op www.iksr.org 

Risicokaarten zijn een middel om het hoog-

watergevaar aanschouwelijk te maken. Do-

or middel van workshops, congressen, ten-

toonstellingen over hoogwater en gesprek-

ken ter plaatse is in alle Rijnoeverstaten re-

eds het nodige overtuigingswerk verricht.

In het bijzonder bij de aanscherping van het

bewustzijn onder de bevolking omtrent vo-

orzorgsmaatregelen tegen hoogwater en

de ecologische belangen worden de in-

stanties daadkrachtig ondersteund door

verschillende niet-gouvernementele organi-

saties. Deze inspanningen moeten merk-

baar geïntensiveerd worden.

Uiterlijk in 2005 moeten voor de overstro-

mingsgebieden en de door hoogwater be-

dreigde gebieden achter dijken langs de Ri-

jn en zijn belangrijkste zijrivieren regionale

kaarten van het hoogwaterrisico zijn ver-

vaardigd. Op de gemeenten rust de taak

om deze resultaten in praktische handlei-

dingen om te zetten. De risicokaarten die-

nen zowel alle verantwoordelijke lokale

personen als de betrokken bevolking de

gevaren voor ogen te voeren en het treffen

van persoonlijke en bouwkundige voor-

zorgsmaatregelen te bevorderen. Daartoe

dient op alle niveaus nog veel overtui-

gingswerk verricht te worden.

De bevolking dient zich bewust te zijn van

het hoogwatergevaar om tegenmaatrege-

len te kunnen nemen. De voorlichting bli-

jft derhalve een centrale taak.

(4) Verbetering van het hoog-
waterwaarschuwingssyste-
em door internationale sa-
menwerking en verlenging
van de voorspellingstermijn
met 50 % in 2000

Bij de voorzorgsmaatregelen tegen hoog-

water speelt een tijdige waarschuwing een

grote rol. De bevolking is daardoor in staat

om zichzelf en haar roerende zaken tijdig in

veiligheid te brengen. Daardoor kan een

groot deel van de schade worden voorko-

men. De hoogwaterwaarschuwing en -vo-

orspelling is dan ook een belangrijk instru-

ment ter beperking van de schade.

De voorspellingstermijnen konden tussen

1995 en 2000 volgens plan met 50 % wor-

den verlengd zonder afbreuk te doen aan

de betrouwbaarheid. Destijds bedroeg de

voorspellingstermijn voor de Hoogrijn 12

uur, voor de Boven-, Midden- en Nederrijn

24 uur en voor de Rijndelta (vanaf Lobith)

48 uur. Tegenwoordig bedragen de voor-

spellingstermijnen 18 uur voor de Hoogri-

jn, 36 uur voor de Boven-, Midden- en Ne-

derrijn en 72 uur voor de Rijndelta vanaf

Lobith.

De toegang tot hoogwaterwaarschuwin-

gen en voorspellingen voor het publiek is

door alle centrales in het bijzonder door ge-
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bruikmaking van internet aanzienlijk ver-

beterd. Op teletekst staat een overzicht van

het waterpeil in het Zwitserse, Duitse en

Nederlandse deel van de Rijn. Ten behoe-

ve van een snellere en uniforme informe-

ring van het publiek over hoogwaterwaar-

schuwingen en -voorspellingen in het

stroomgebied van de Rijn zal vanaf begin

2001 een uniforme internetsite van de

ICBR worden gelanceerd met toegang tot

de desbetreffende nationaal verantwoor-

delijke instanties langs de Rijn.

Een verdere verlenging van de voorspel-

lingstermijn tot vier dagen voor de Rijndel-

ta vanaf Lobith in 2005 is mogelijk, maar is

afhankelijk van de ontwikkeling van de re-

kenmodellen en de toelevering van me-

teorologische gegevens uit Duitsland. De-

ze werkzaamheden worden in de komen-

de jaren uitgevoerd. Indien de geïnitieerde

maatregelen worden voortgezet, kan de

beoogde verlenging van de voorspellings-

termijn voor hoogwater in het stroomge-

bied van de Rijn als vastgelegd in het Ac-

tieplan Hoogwater in 2005 worden be-

reikt.

De verwezenlijking van het Actieplan

Hoogwater Rijn is gezien de hoge mate-

riële waarde van ongeveer 1.500 miljard

Euro in het door hoogwater bedreigde ge-

bied een economische noodzaak. Alle in-

spanningen ter verwezenlijking van het Ac-

tieplan Hoogwater dienen op alle niveaus

- internationaal, nationaal, regionaal en ge-

meentelijk - met aanzienlijk meer financiële

en organisatorische middelen voortgezet

te worden.

De totale financiële uitgaven voor de ver-

wezenlijking van het Actieplan Hoogwater

in 2020 wordt geschat op 12,3 miljard Eu-

ro, waarvan tot 2000 ongeveer 1,9 miljard

Euro zou moeten worden uitgegeven. De

Rijnoeverstaten hebben tot dusverre meer

dan 1,6 miljard Euro uitgegeven, waarvan:

ongeveer 10 % voor de verbetering van

de waterretentie langs de Rijn;

ongeveer 35 % voor de verbetering van

de waterretentie in het stroomgebied

van de Rijn;

ongeveer 53 % voor dijkverzwaring en

-bescherming alsmede lokale waterke-

ringen; en

ongeveer 2 % voor voorzorgsmaatre-

gelen tegen hoogwater op het gebied

van planologie en voorspelling.

het bewustzijn omtrent het hoog-

watergevaar is op veel plaatsen ge-

groeid;

de verwezenlijking van het Actie-

plan ligt mede dankzij uitgebreide-

re steun van de EU (IRMA) groten-

deels op schema;

het bewustzijn van de bevolking

omtrent bouwkundige en perso-

onlijke voorzorgsmaatregelen

dient aangescherpt te worden om

schade te beperken;

de inspanningen ter verbetering

van de waterretentie dienen met

meer financiële en organisatori-

sche middelen voortgezet te wor-

den; en

de kosten liggen binnen de ramin-

gen.

Met het oog op de realisering van de

actiedoelen van het Actieplan Hoog-

water voor 2005 dienen de Rijnoever-

staten en de Europese Unie hun fi-

nanciële inspanningen in de komende

5 jaar duidelijk te verhogen. Met sti-

muleringsprogramma’s binnen de EU

(zoals het IRMA-programma) zou de

verwezenlijking van de overige

maatregelen in de komende jaren aan-

zienlijk ondersteund en versneld kun-

nen worden.

Samenvattend kan het

volgende worden vastgesteld:



30

Categorieën van Bijdrage aan        Maatregelen Kosten

maatregelen Actiedoel Doel- Gereali- Geschat Werkelijk
1 2 3 4 stelling seerd (mln. Euro) (mln. Euro)

(1) Waterretentie in 
het stroomgebied 
van de Rijn

Herstel van natuurlijke 
waterlopen (km) + + + - 1280 >1010 129

Het weer in gebruik 
nemen van overstromings-
gebieden (km2) + + + - 100 > 100 250

Extensivering van 
de landbouw (km2) + + + - 800 > 950 135 > 250

Natuurontwikkeling, 
herbebossing (km2) + + + - 450 > 865 88 > 120

Bevordering van de infiltra-
tie van regenwater (km2) + + + - 90 > 10 70 onbekend

Technische retentievoorzie-
ningen bij hoogwater 
(mln. m3) ++ + + - 4 > 2,6 50 > 69

(2) Waterretentie langs 
de Rijn

Weer in gebruik nemen  
van overstromings-
gebieden (km2) ++ +++ ++ - 5 14,2 60 150

Technische retentievoorzie-
ningen bij hoogwater 
(mln. m3) ++ +++ ++ - 33 10+32 136 9,7

(2001)

(3) Technische 
voorzieningen

Onderhoud en verzwaring
van de dijken (km), 
aanpassing aan het 
beschermingsniveau ++ - + - 730 730 662 868

(NL corr)

(4) Voorzorgsmaatregelen 
m.b.v. planning

- Aanscherping bewustzijn ++ + +++ -
- Samenstellen van 
gevaren- en risicokaarten +++ + +++ -

(5) Hoogwatervoorspelling

- Verlenging van de +++ - - +++
voorspellingstermijnen

- Verbetering van de  +++ - - +++
waarschuwingssystemen 

Totaal 1.900 > 1.630

Actieplan Hoogwater Rijn

Overzicht van de maatregelen en hun verwezenlijking tot 2000

> 40%
zijrivieren

50% 100% 13 33,8
Rijn

50% 50% 4

Legenda: (+ gering effect, ++ gemiddeld effect, +++ groot effect, - geen effect)
Actiedoel 1 vermindering van de schaderisico’s
Actiedoel 2 vermindering van de hoogwaterstanden
Actiedoel 3 aanscherping van het bewustzijn omtrent hoogwater
Actiedoel 4 verbetering van het hoogwaterwaarschuwingssysteem

Verschillende soorten
maatregelen zijn niet
alleen gerechtvaar-
digd op grond van
hun effecten op het
vlak van de bescher-
ming tegen hoogwa-
ter, maar verwezenli-
jken ook belangrijke
doelstellingen op an-
dere beleidsterreinen
zoals het herstel van
waterlopen.
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Bijlage 1 : Hoogwaterwaarschuwings- en -voorspellingscentra langs de Rijn van Zwitser-
land tot Nederland, meldingsintervallen en voorspellingstermijnen (LHG = Landeshydro-
logie, Bern; HVZ= Hochwasservorhersagezentrale Karlsruhe; HMZ-Rhein =Hochwasser-
meldezentrale Rhein, Mainz; RIZA = Rijkswaterstaat, Arnhem).

Rijn RIZA 72 h

Lobith DON per 12 h
DZH
WDIJM

Lippe RIZA 60 h

Schermbeck RIZA per 12 h

Ruhr Ruhrverband 12 h

Hattingen RIZA dagelijks

Lahn HMZ N-L-S 12 h

Kalkofen HMZ-Rhein per 3 h

Main HMZ-Rhein 24 h

Raunheim HMZ-Rhein per 8 h

Neckar HVZ 18 h

H.-Karlstor HMZ-Rhein per uur

Rijn HVZ 36 h

Maxau HMZ-Rhein per uur

Mosel HMZ-Mosel 24 h

Cochem HMZ-Rhein per 3 h

Saar HMZ-Mosel 12 h

Fremersdorf HMZ-Rhein per 3 h

Nahe HMZ N-L-S 12 h

Grolsheim HMZ-Rhein per 3 h

Rijn HMZ-Rhein 48 h

Andernach RIZA per 12 h

Rivier Vorspelling Duur
gedaan door

Meldings- Vorspelling Meet-
punt overnemen interval

Rivier Vorspelling Duur
gedaan door

Meldings - Vorspelling Meet -
punt overnemen interval

Rijn LHG 24 h

Basel HVZ max. per 2 h

Sieg HMZ N-L-S 12 h

Weidenau HMZ-Rhein/ per 3 h
RIZA

Murg HVZ 12 h

Monding HVZ per uur
Rijn

Acher/Rench HVZ 8 h

Monding HVZ per uur
Vloedkanaal

Kinzig HVZ 12 h

Monding HVZ per uur
Rijn

Leopoldsk. HVZ 12 h

Monding HVZ per uur
Rijn

N-L-S: Nahe - Lahn - Sieg


