
Hoog water op het schoolplein?



Hoofdstuk 1.

Introductie



Hoofdstuk 1. Introductie
Een rampenbestrijdingsoefening, zin of onzin?

Opdracht 1.1:
Denk je dat het nuttig is dat er een 
oefening met een overstromingsramp 
wordt uitgevoerd? Leg uit waarom je 
dat vindt.



Hoofdstuk 1. Introductie
Kan jouw omgeving getroffen worden door een overstromingsramp?

Opdracht 1.2 en 1.3:
Denk je dat jouw omgeving getroffen kan 
worden door een overstromingsramp ?



Hoofdstuk 1. Introductie
Overstromingen
Hoogwater op de zee/meren Dijkdoorbraak Overstroming



Hoofdstuk 1. Introductie
Foto’s van overstromingen (New Orleans, 2005)
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Hoofdstuk 1. Introductie
Foto’s van overstromingen (New Orleans, 2005)



Hoofdstuk 1. Introductie
Dijkring Noord Holland



Hoofdstuk 1. Introductie
Overstromingen

Dijkdoorbraak Overstroming

Wateroverlast
Hoosbui Water kan niet snel weg Wateroverlast

Hoogwater op de zee/meren



Hoofdstuk 1. Introductie
Foto’s van wateroverlast
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Hoofdstuk 1. Introductie
Foto’s van wateroverlast



Hoofdstuk 1. Introductie
Foto’s van wateroverlast



Hoofdstuk 1. Introductie

Overstroming Wateroverlast

Wat is het? Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1

Hoe ontstaat het? Hoofdstuk 2 en 3

Wat zijn de gevolgen? Hoofdstuk 4

Wat doet de overheid? Hoofdstuk 5

Wat kun je zelf doen? Hoofdstuk 6



Hoofdstuk 2.

Een overstroming in mijn omgeving, kan dat echt?



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Sporen in het landschap



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Sporen in het landschap



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Overstromingen uit het verleden
Sint Elisabethsvloed (1421) 
Allerheiligenvloed (1570)
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kan dat echt?

Overstromingen uit het verleden
Sint Elisabethsvloed (1421) 
Allerheiligenvloed (1570)



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

De Hondsbossche zeewering 

Keuring 2012/2013: 
Hondsbossche Zeewering 

afgekeurd



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Oorzaken van overstromingen langs de Noordzeekust

Noordwestenstorm

 opstuwing  golven



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Oorzaken van overstromingen langs de Noordzeekust

Springtij  extra hoog water

 Het samenvallen van deze oorzaken noemen we stormvloed 



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Oorzaken van overstromingen langs de Noordzeekust

Noordwestenstorm + springtij = stormvloed 



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Duinafslag bij Bergen aan Zee in 1990



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Opdracht 2.1:
Gebruik de Bosatlas. Waar is de kans op 
een duindoorbraak het grootst?



Hoofdstuk 2. Een overstroming in mijn omgeving, 
kan dat echt?

Opdracht 2.2:
Hoe is de kustlijn bij Petten veranderd in 
de afgelopen eeuwen?



Hoofdstuk 3.

Hoe kunnen dijken en duinen doorbreken?



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een duin doorbreken?

4 faalmechanisme
1) Duinen bestaan uitsluitend uit zand  golven slaan het zand makkelijk weg

buitentalud zal snel weg eroderen
 Plaatsen met een smalle duinenrij komen in de problemen



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een duin doorbreken?

Duinafslag



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een duin doorbreken?

Duinafslag



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

4 faalmechanismen
1) Golfoverslag & Overloop
2) Erosie van het buitentalud
3) Afschuiving van het binnentalud
4) Ondertunneling (piping)



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 1A: “Golfoverslag”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 1B: “Overloop”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 2: “Erosie van het buitentalud”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 3: “Afschuiving van het binnentalud”

https://www.youtube.com/watch?v=21Kn1zMk_Xg&list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn&index=2


Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 4: “Ondertunneling (piping)”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Faalmechanismen 4: “Ondertunneling (piping)”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Opdracht 3.1 t/m 3.4:
Onderzoek hoe de 
dijkdoorbraakmechanismen werken, en 
of ze echt kunnen plaatsvinden in ons 
gebied.



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Opdracht 3.5:
Onderzoek dijkdoorbraakmechanismen 
met de app “Dijkpatrouille”



Hoofdstuk 3.  Hoe kan een dijk doorbreken?

Opdracht 3.5:
Onderzoek dijkdoorbraakmechanismen 
met de app “Dijkpatrouille”

1. Download de app dijkpatrouille op je tablet.
2. Start de app, lees de instructie en speel het spel
3. Probeer zoveel mogelijk punten te halen. Als je te weinig 

punten haalt, breekt de dijk door. Ben je een heel goede 
dijkwachter, dan kun je zeker 3000 punten scoren.

4. Speel het programma 2 of 3 keer. Wat is je hoogste score?



Veldwerkopdracht

Voer een klein veldwerk uit bij een dijk of duin. Je krijgt van je docent een 
veldwerklocatie toegewezen. 
• Ga met een drietal naar een plek langs de dijk of duin.
• Beantwoord de waarnemingsvragen.
• Teken op een wit vel een dwarsprofiel over de dijk of duin. Noem alles wat je 
hebt gezien in de doorsnede.
• Maak een paar foto’s van je groepje op of bij de dijk of duin.
• Beantwoord de vragen.



Hoofdstuk 4.

Wat gebeurt er bij een overstroming?



• Welke gebieden worden getroffen, en welke niet?
• Hoe snel komt het water, en hoe hoog?
• Waarom zijn er verschillen tussen de ene plek en de andere plek?
• Hoeveel slachtoffers kunnen er vallen?
• Hoeveel schade levert een overstroming op?

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?

Opdracht 4.1 t/m 4.6:
Gebruik de overstromingsrisicoatlas, en 
probeer deze vragen te beantwoorden!



Nabespreking

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?

Kleine dijkjes kunnen het water 
tegenhouden of vertragen



Nabespreking

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?

Hooggelegen gebieden blijven 
droog



Nabespreking

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?

Overstroming leidt tot slachtoffers Overstroming leidt tot materiele schade



Nabespreking

Overstroming leidt tot slachtoffers

Overstroming leidt tot materiele 
schade

Overstroming leidt tot ontwrichting 
van het dagelijks leven

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?



Nabespreking

Overstroming leidt tot slachtoffers

Overstroming leidt tot materiele 
schade

Overstroming leidt tot ontwrichting 
van het dagelijks leven

Overstroming heeft ook indirecte 
gevolgen

Hoofdstuk 4. Wat gebeurt er bij een overstroming?



Hoofdstuk 5. 

Wat doet de overheid 
om het overstromingsrisico 

te verkleinen?



Wie zorgt voor waterveiligheid in ons gebied?

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Meerlaagsveiligheid: drie lagen

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 1: preventie - rivierverruiming

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 1: preventie door dijkversterking

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 1: preventie

Preventie = verkleinen van de kans op een overstroming

Dit kan door zandsuppleties uit te voeren

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 1: preventie - dijkversterking

Dijkversterkingsmaatregelen

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 2: Gevolg-beperkende maatregelen

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Laag 3: Rampenbestrijding en crisisbeheer

Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?



Hoofdstuk 5. Wat doet de overheid om het 
overstromingsrisico te verkleinen?

Opdracht 5.1 t/m 5.5:
Onderzoek wat de overheid doet om 
het overstromingsrisico in jouw 
omgeving te verminderen.



Hoofdstuk 6.  

Hoe kun je jezelf voorbereiden op een overstroming?



Twee manieren van vluchten

Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op 
een overstroming?

Verticaal vluchten Horizontaal vluchten



www.overstroomik.nl

Hoofdstuk 6. Hoe kun je jezelf voorbereiden op 
een overstroming?

Opdracht 6.1 t/m 6.4:
Gebruik de website overstroomik.nl om 
te bepalen hoe jij je het beste kunt 
voorbereiden op een overstroming.



Samenvattende opdracht

Even samenvatten: wat zijn nu de 
verschillen tussen wateroverlast en 
overstromingen?



Onderzoek 2

Huiswerkopdracht
Onderzoek hoe overstromingsrisico 
bewust mensen in jouw omgeving 
zijn? 

Online enquete:
http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd

http://goo.gl/forms/yM1VPMm4kd


Resultaten enquête
& Eindopdrachten



Resultaten

Jullie hebben de enquete afgenomen en de gegevens ingevoerd. 
We gaan nu naar de resultaten kijken.



Resultaten enquête

(klik op de knoppen)

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=439040975&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=1774967888&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=1274262052&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=966201432&format=interactive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XHgSWB-3dTqhk21ZXLm98PvUPQgMwDYmOLqH5_N58YQ/pubchart?oid=822928727&format=interactive


Groepsopdrachten

Groepsopdracht 1: Gevolg-beperkende maatregelen 

Groepsopdracht 2: Versterken van het bewustzijn bij bewoners 



Groepsopdrachten

Groepsopdracht 1: Gevolg-beperkende maatregelen 

De hoofdvraag van deze groepsopdracht is als volgt: “Hoe kan de ruimtelijke 
inrichting van het gebied zo worden aangepast dat de gevolgen van een 
overstroming worden beperkt?”

Opdracht
Maak een inrichtingsplan voor de gemeente waar jouw school staat, zodat de 
gevolgen van een overstroming worden beperkt. Houdt rekening met bestaande 
bebouwing en nieuwe bebouwing. 
Presenteer de resultaten in de vorm van een PowerPoint, poster of op een 
andere manier. Zie bijlage 3 voor het beoordelingsformulier voor de presentaties



Groepsopdrachten

Groepsopdracht 2: Versterken van bewustzijn bij bewoners

De hoofdvraag van deze groepsopdracht is als volgt: “Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat bewoners van mijn gemeente goed voorbereid zijn op een 
overstroming?”

Opdracht
Bedenk een manier om de bewoners van jouw gemeente voor te lichten over wat 
ze moeten weten over overstromingen, en hoe ze zich daar op kunnen 
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld met een folder, poster of filmpje. Maak zo 
nodig hierbij een onderscheid tussen gebieden binnen jouw gemeente. 
Maak een concept van de folder, poster of filmpje. 
Presenteer je ideeën aan de andere leerlingen. Zie bijlage 3 voor het 
beoordelingsformulier voor de presentaties
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