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Webinar Wateroverlast

SQ VISION / NOS 180-06-20
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Tilburg, 01-08-2014. Omroep Brabant

Gouda, 18-06-20, deGouda.nl / O kijk!
Limburg, 24-05-2018,  regen + beek, L1
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Webinar Wateroverlast

Burgers
Bedrijven
Corporaties
Projectontwikkelaars
Gemeente
Waterschap
GGD – ‘witte lijn’
Verzekeraar
Hypotheekbanken
Netwerkbeheerders
…..

Privaat terrein
Openbaar terrein
Bovengronds
Onder maaiveld
Stad  omgeving
….

Inundatie (omvang, duur)
Schadegevoeligheid
Waterkwaliteit

Rijsberman, 2002. Speelveld van themas, actoren en gebieden (p.23)

Regelgeving (water, RO, bouw,..)
Beschikbare oplossingen

Klimaatverandering
Overstromende beek

Zware buien
Grondwater

….



Programma
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10.00 u Inleiding – Frans van de Ven, Deltares / TU Delft

10.05 u Het belang van burgerperspectieven in klimaatadaptatie - Karin Snel, U Utrecht 

10.20 u Verzekerd van schade - Marc Scheers, Achmea

10.35 u Wateroverlast? Nee, water is goud waard – Jaap Klein, Witteveen+Bos

10.50 u Uw vragen en reacties

10.58 u Afsluiting

Webinar Wateroverlast

Stel uw vragen direct via de chat



Karin Snel
Universiteit Utrecht
K.A.W.Snel@uu.nl
Maart 2021

Overgaan tot aanpassen
De perspectieven van burgers op klimaatadaptatie

mailto:k.a.w.snel@uu.nl


Burgers betrekken

NOS/ANP

Zodat zij zich meer 

eigenaar voelen



Weloverwogen keuzes

Risico communicatie

Verantwoordelijkheid



Adaptatie
mogelijkheden per 
woning

Schade van wateroverlast

minimaliseren



Onderscheid tussen
overstromingen en
wateroverlast

Overstromingen

Overstroming Maas in Limburg in 1995 (Beeldbank Rijkswaterstaat)



Wateroverlast door hevige regenval in Zeeland in mei 2018 (HV Zeeland)

Onderscheid
tussen
overstromingen en
wateroverlast

Wateroverlast



Risico communicatie

• Kansberekening

• Maximale waterdiepte

• Urgentie

• Voorkeuren doelgroep



Verantwoordelijkheid
Percepties en verwachtingen

• Overheden

• Burgers

• Mismatch

Wateroverlast door hevige regenval in Noord-Brabant in juni 2020 (BN DeStem)



Bewustwording
onder burgers

Perspectieven van burgers als

uitgangspunt

• Risico’s en maatregelen

• Verwachtingen en
verantwoordelijkheden



TITELDIA/AFSLUITING

Verzekerd van Schade
Marc Scheers 



Klimaatverandering
Grote impact op verzekeren



Klantgroepen
Waterschade 

Agro Bedrijven Particulieren



Verzekeren van waterschade schade
Dekking?

Gedekte schade particulier (zakelijk vaak maatwerk):

▪ Schade door neerslag die de woning binnenkomt via 
daken en dakgoten, inclusief gevolgschade door het 
uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit.

▪ Schade door neerslag die over drempels naar binnen 
stroomt in de woning, het souterrain of de kelder  
(grondwater is uitgesloten).

▪ Schade door het instorten van een plat dak, schade aan 
het dak, of aan de inboedel.



Waterschade schade
Schade en registratie

Registratie van schade oorzaak niet accuraat 

Het aantal meldingen door neerslagoverlast in drie jaar tijd 
met 77% gestegen

Verdeling schadelast klimaatschades
(gem. per jaar)

Storm; 12%

Hagel; 64%

Neerslag; 11%

Bliksem; 3%

Onbekend; 10%

Schade vaak op dezelfde plek



Preventie
Is moeilijk



Brede integrale aanpak
Samenwerken noodzakelijk

Oplossing 

VS 

Risico



TITELDIA/AFSLUITING

Bedankt voor uw aandacht
23-03-2021 │ Marc Scheers

Basisvaardigheden voor een betere presentatie



Webinarreeks Robuuste watersystemen-
Wateroverlast

Jaap Klein



Klimaatadaptatie
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Wateroverlast als eerste thema opgepakt:

- 2001 NBW

- 2015 Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie

- 2018 Deltaplan ruimtelijke adaptatie

Nationaal Bestuursakkoord Water

Deltaprogramma 2015

DPRA 2018



Stedelijk waterbeheer: Vroeger en nu 

26

Vroeger: 20 mm. Nu: 60 mm. tot 80 mm. 



Stedelijk waterbeheer: Vroeger en nu 
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Vroeger: ondergronds Nu: Oppervlakkig afvoeren en bergen



Stedelijk waterbeheer: Vroeger en nu 
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Vroeger: gescheiden functies Nu: dubbel ruimtegebruik



…… Tot zo ver niet zoveel nieuws
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Maar draagt het bij aan een robuust watersysteem??

• Waterberging binnen 24 uur weer beschikbaar

• Beheer van nieuwe vormen van waterberging

• Ruimtegebrek in binnenstedelijk gebied

• Beleid & doel ≠ uitvoeringspraktijk



Wateroverlast aanpakken in een robuust watersysteem
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• Water vasthouden

• Waarde van water

• Klimaatadaptatie als basis van ontwerp



Koppelkansen benutten, al is het maar voor de financiering
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• Dubbel ruimte gebruik

• Minder verharding = meer groen

• Bewust worden en stimuleren bewoners en bedrijven

• Win-win met droogte, bodemdaling en hitte

• Leg het uit. 80 mm waterberging wordt niet bij elke bui ingezet
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Wateroverlast?

Nee water is goud waard!
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