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60% van ons land is overstroombaar. Dat betekent dat we constant hard moeten werken om ons land tegen het water  
te beschermen. Dat is een grote uitdaging. Mede omdat er steeds meer te beschermen valt. Er wonen steeds meer mensen 
achter de dijken en er is meer bedrijvigheid. Bovendien verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en wordt het weer steeds 
extremer. We zijn een veilige delta, maar als we niets doen zijn we dat in de toekomst niet meer. Daarom gaan we nú aan 
de slag om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
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Meer mensen, meer economische belangen en meer kennis
Het huidige waterveiligheidsbeleid dateert grotendeels uit de jaren 
zestig. Sindsdien is het aantal mensen en is de economie achter  
de dijken sterk toegenomen. Door de jaren heen is bovendien  
meer kennis vergaard, bijvoorbeeld over de sterkte van de dijken  
en over de manieren waarop een dijk kan doorbreken. We weten 
ook beter wat de mogelijke gevolgen zijn van een overstroming.  
In het ene gebied wonen veel mensen in een laaggelegen polder, 
daar loopt het water heel snel en diep de polder in. Dat zijn gevaar- 
lijke plekken. Andere gebieden zijn veel veiliger, daar loopt het 
water langzaam een ondiepe polder in. Dankzij computersimulaties 
kunnen we deze verschillen nu heel goed berekenen. Daardoor 
weten we nu beter waar de risico’s groot zijn en kan gerichter 
geïnvesteerd worden in de dijken. Deze inzichten passen we toe  
in de nieuwe aanpak. Daarbij kijken we zowel naar de kans op een 
overstroming, als naar de mogelijke gevolgen. 

Doelen van het nieuwe beleid
We hebben drie doelen voor ogen:
1. Iedereen die in Nederland achter een dijk woont krijgt ten minste 

een zelfde beschermingsniveau. De kans op overlijden als gevolg 
van een overstroming mag nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per 
jaar, dat is 0,001%.

2. Het zoveel mogelijk voorkomen van grote groepen slachtoffers 
en grote economische schade door een overstroming.

3. Meer bescherming bieden op die plaatsen waar uitval van vitale  
of kwetsbare infrastructuur grote landelijke gevolgen heeft. 

Deze doelen vertalen we naar eisen voor onze dijken. Die eisen 
worden vastgelegd in de wet. 

Preventie voorop
Om de doelen te bereiken kijken we naar verschillende maat-
regelen. Voorop staat de preventie door stevige dijken en duinen: 
we voorkomen overstromingen door het versterken en goed 
onderhouden van onze dijken en duinen en via rivierverruimende 
maatregelen. Op sommige plaatsen moeten we aan de slag om het 
beschermingsniveau te bereiken. Op plaatsen waar de gevolgen 
voor mens en economie groot zijn, evenals op plekken met vitale 
infrastructuur (energievoorziening, kernreactor), moet het 
beschermingsniveau nog iets verder omhoog. Hier bieden we  
extra bescherming. Op plaatsen waar we al heel veilig zijn zorgen  
we ervoor dat de dijken goed onderhouden worden. 

Ruimtelijke inrichting
We kijken ook naar maatregelen in de ruimtelijke inrichting.  
Door bij de ruimtelijke inrichting rekening te houden met  
over stromingsrisico’s kunnen, als het toch een keer mis gaat,  
de gevolgen beperkt blijven. 

Evacuatie en rampenbeheersing
Overstromingsrisico’s zijn nooit volledig uit te sluiten. Daarom 
nemen we bovendien maatregelen in de rampen- en crisisbeheer-
sing. We stellen goede evacuatieplannen op samen met de veilig-
heidsregio’s en informeren iedereen over overstromingsrisico’s  
en uitwijkmogelijkheden. Je bent namelijk veiliger als je weet wat  
je moet doen in geval van een ramp. 

Als alle waterkeringen aan de nieuwe eisen voldoen,  
zijn de economische risico’s van overstromingen ongeveer  
20 keer zo klein als met de huidige normen. De kans op  
100 dodelijke slachtoffers door een overstroming is 20 keer 
zo klein geworden en op duizend dodelijke slachtoffers  
zelfs bijna 50 keer zo klein. 
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