Overstromingsrisico: De kans dat een gebied overstroomt,
doordat de waterkering rondom dat gebied op één of meer
plaatsen faalt.

Waterveiligheid: Beschermingsniveau tegen (grootschalige)
overstromingen vanuit zee, rivieren en meren.

Ga je weg of blijf je?
De keuze tussen ‘blijven’ of ‘weggaan’ hangt af van de
capaciteit van de wegen en de beschikbare tijd om te
evacueren.
Of jij het bedreigde gebied nu wel of niet kan verlaten,
wordt bovendien bepaald door de voorspelbaarheid van
weer- en waterstanden. Deze zijn onzeker. Bij een dreigende overstroming informeert en adviseert de overheid je.
Kijk op www.overstroomik.nl om te zien:

stijgt
Bij een evacuatie in het rivierengebied is vaak meer tijd beschikbaar
dan in het kustgebied. Langs de kust en de grote meren is er vaak
minder tijd door de combinatie van wind en getij. In de Randstad is
evacuatie extra lastig vanwege de grote hoeveelheid mensen die in
een relatief klein gebied woont.
Beschikbare evacuatietijd
Tijd om te evacueren. In sommige gevallen heb je enkele dagen de
tijd om te evacueren, maar het kan ook maar één dag zijn. Soms
komt een evacuatie totaal onverwacht.
Dijkringgebied: Gebied dat door een stelsel van waterkeringen
beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge
stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan.

“We doen er alles aan om Nederland te
beschermen tegen het water, maar de natuur
is grillig. Ook bij ons kan het een keer misgaan.
Ik wil dat iedereen dan weet wat hij of zij kan
doen.”

• Wat de maximale waterhoogte in jouw straat
is als het misgaat
• Hoe je geïnformeerd wordt bij een dreigende situatie

als

Scan de QR-code en bekijk wat er gebeurt
als een weg onder water komt te staan.

Melanie Schultz
van Haegen

Wat doe jij als het mis gaat?

Wateroverlast: Verzamelterm voor schade, ongemak en
ontreddering door hoge waterstanden door overvloedige neerslag
en/of onvoldoende ontwatering.

Overstromingen ABC…..

Tips Als jij weggaat
1. Zorg voor een volle tank, water, voedsel, toiletspullen
en dekens. Draag stevige schoenen en zorg voor dichte
kleding.
2. Plan en verken je route. Welke wegen zijn bechikbaar?
Welk openbaar vervoer ga je nemen?
3. Neem een routekaart mee en zorg dat je onderweg
advies kunt ontvangen, via mobiele telefoon of radio
op batterijen.
4. Laat je familie en vrienden weten waar je naar toe gaat.
Neem weer contact op als je daar bent.
5. Help anderen, maar blijf droog en voorkom onderkoeling.

Tips om je huis te beschermen

1. Zet spullen die in de tuin staan in huis.
2. Plaats watergevoelige en dierbare spullen hoog in huis.
3. Sluit ramen en ventilatieroosters.
4. Zorg dat afvoeren van bijvoorbeeld toiletten en
wastafels dicht zijn. Je kan er bijvoorbeeld een zandzak
inleggen, zodat er geen rioolwater uit stroomt.
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Download de app:
overstroom ik?

Bij een overstroming is er geen elektriciteit, kraanwater en
gas. De verwarming, internet en smartphones werken dan
niet meer. Al met 20 cm water op de weg kun je niet meer
zien waar je loopt en kan de auto niet meer rijden.

Bekijk de animatie:
Wat doe jij als het
misgaat?
Onze dijken beschermen ons tegen overstromingen,
maar het kan ook in Nederland een keer mis gaan.
Wat doe jij bij een overstroming?

Kijk voor meer
informatie op:
www.overstroomik.nl

IJsselland en grote
overstromingen

Waarom deze kaart?
Bij een dreigende overstroming:

1. Zoek de hoogste plek in huis op of ga naar een droge
plek in de buurt.
2. Controleer of je weg kan komen via het dakraam of een
ladder.
3. Maak een voedselpakket voor minimaal een week.
4. Vul je badkuip met kraanwater.
5. Zorg voor voldoende dekens en handdoeken.
6. Maak een adresboekje met telefoonnummers.
7. Maak duidelijk waar je bent. Hang een wit laken
uit het raam.

Als het echt misgaat

Tips Als jij blijft

- Luister naar RTV Oost, 99.4 FM
- Volg de adviezen van de veiligheidsregio op:
kijk op www.vrijsselland.nl of volg ons op
Twitter: @VRIJsselland
- Kijk op crisis.nl

Tips voor het kamperen op zolder

1. Verzamel ID’s, eigendomsbewijzen en/of
verzekeringspapieren.
2. Denk aan voldoende medicatie.
3. Zorg voor een waarschuwingsfluitje.
4. Leg je telefoon aan de oplader zolang er stroom is.
5. Zorg voor (reserve) batterijen voor je radio.
6. Help anderen, maar blijf droog en voorkom
onderkoeling.

Informatie over andere risico’s: risicokaart.nl
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“We doen er alles aan om Nederland te
beschermen tegen het water, maar de natuur
is grillig. Ook bij ons kan het een keer misgaan.
Ik wil dat iedereen dan weet wat hij of zij kan
doen.”

Waarom deze kaart?

Bij een evacuatie in het rivierengebied is vaak meer tijd beschikbaar
dan in het kustgebied. Langs de kust en de grote meren is er vaak
minder tijd door de combinatie van wind en getij. In de Randstad is
evacuatie extra lastig vanwege de grote hoeveelheid mensen die in
een relatief klein gebied woont.
Beschikbare evacuatietijd
Tijd om te evacueren. In sommige gevallen heb je enkele dagen de
tijd om te evacueren, maar het kan ook maar één dag zijn. Soms
komt een evacuatie totaal onverwacht.
Dijkringgebied: Gebied dat door een stelsel van waterkeringen
beveiligd moet zijn tegen overstroming, in het bijzonder bij hoge
stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan.
Wateroverlast: Verzamelterm voor schade, ongemak en
ontreddering door hoge waterstanden door overvloedige neerslag
en/of onvoldoende ontwatering.
Waterveiligheid: Beschermingsniveau tegen (grootschalige)
overstromingen vanuit zee, rivieren en meren.
Overstromingsrisico: De kans dat een gebied overstroomt,
doordat de waterkering rondom dat gebied op één of meer
plaatsen faalt.
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Als het echt misgaat
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en dekens. Draag stevige schoenen en zorg voor dichte
kleding.
2. Plan en verken je route. Welke wegen zijn bechikbaar?
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advies kunt ontvangen, via mobiele telefoon of radio
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4. Laat je familie en vrienden weten waar je naar toe gaat.
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2. Controleer of je weg kan komen via het dakraam of een
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Bij een dreigende overstroming:

Tips om je huis te beschermen

1. Verzamel ID’s, eigendomsbewijzen en/of
verzekeringspapieren.
2. Denk aan voldoende medicatie.
3. Zorg voor een waarschuwingsfluitje.
4. Leg je telefoon aan de oplader zolang er stroom is.
5. Zorg voor (reserve) batterijen voor je radio.
6. Help anderen, maar blijf droog en voorkom
onderkoeling.

Of jij het bedreigde gebied nu wel of niet kan verlaten,
wordt bovendien bepaald door de voorspelbaarheid van
weer- en waterstanden. Deze zijn onzeker. Bij een dreigende overstroming informeert en adviseert de overheid je.
Kijk op www.overstroomik.nl om te zien:
• Wat de maximale waterhoogte in jouw straat
is als het misgaat
• Hoe je geïnformeerd wordt bij een dreigende situatie

1. Zet spullen die in de tuin staan in huis.
2. Plaats watergevoelige en dierbare spullen hoog in huis.
3. Sluit ramen en ventilatieroosters.
4. Zorg dat afvoeren van bijvoorbeeld toiletten en
wastafels dicht zijn. Je kan er bijvoorbeeld een zandzak
inleggen, zodat er geen rioolwater uit stroomt.

Tips voor het kamperen op zolder
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- Volg de adviezen van de veiligheidsregio op:
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