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Effecten van evacueren in SSM2015

Samenvatting
Ruimtelijk inrichting, planning en rampenbeheersing kunnen worden ingezet als instrument om
de economische schade en het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming te
verminderen. Naar aanleiding van SSM expertgroep bijeenkomsten heeft RWS – WVL aan
Deltares gevraagd om de gedifferentieerde slachtofferfuncties uit het PBL model in de SSM2015
methode en softwareapplicatie te implementeren. Hiermee kan een schatting worden gemaakt
van slachtofferaantallen gegeven preventieve of verticale evacuatie.
Het doel van deze studie is het inbouwen van de slachtofferfuncties in SSM2015, waarin
rekening wordt gehouden met de effecten van preventieve en verticale evacuatie (op basis van
het ‘PBL model’). In voorliggende studie is deze modeluitbreiding beschreven, de verdelingen
van de getroffenen over slachtoffercategorieën en de slachtofferfuncties gepresenteerd en wordt
een vergelijking van het aantal slachtoffers met SSM2015 uitgevoerd om de inschattingen te
valideren. Dit is gedaan voor preventieve en verticale evacuatie en 1, 2 of 3 dagen tijd tot
dijkdoorbraak. Hiervoor is aangesloten op de bestaande werkwijze in modellering (zoals o.a.
toegepast in het Deltaprogramma Veiligheid, WV21, VNK2, etc.) waarbij op basis van het aantal
aanwezigen in het gebied en de kenmerken van de overstroming, het aantal slachtoffers wordt
bepaald. Met de toevoeging, op basis van de globaal gedifferentieerde methode uit het ‘PBL
model’, wordt ook rekening gehouden met de locatie waar mensen worden blootgesteld aan de
overstroming. De aanwezige mensen worden hierbij verdeeld over de verschillende locaties,
gegeven de strategie van evacueren en de beschikbare tijd voor evacueren. De resultaten zijn
geschikt voor het opstellen van schattingen van de effectiviteit van evacueren. In geval van
specifieke gebiedskenmerken kunnen aanvullende analyses met maatwerkmodellen wenselijk
zijn.

Het model op hoofdlijnen
De effecten van preventieve en verticale evacuatie worden bepaald door onderscheid te maken
in een aantal locaties waar mensen kunnen worden blootgesteld aan de overstroming. Deze
locaties zijn opgenomen in Figuur 1. Hieronder is beschreven hoe de getroffenen zijn verdeeld
over de verschillende locaties:
1. Slachtoffers door preventieve evacuatie (bijv. door verkeersongevallen).
2. Slachtoffers tijdens evacuatie getroffen door overstroming.
a.

Overvallen door overstroming. Inwoners die tijdens preventieve evacuatie worden
overvallen door een overstroming.

b.

Schuilen in omgeving. Inwoners die tijdens preventieve evacuatie worden getroffen door
een overstroming, maar een veilig heenkomen in de omgeving kunnen vinden.

3. Schuilplaatsen. Inwoners die slachtoffer worden van een overstroming terwijl ze aanwezig
zijn in een openbare schuilplaats;.
4. Thuisblijvers. Inwoners die niet preventief evacueren en in de eigen woning of woning van
anderen evacueren:
a.

Voorbereid.

b.

Niet voorbereid.

Op basis van de verhouding tussen coöperatief en niet-coöperatief gedrag is bepaald welk deel
van de inwoners gehoor zal geven aan de oproep tot evacuatie (zie Figuur 1). Op basis van
historische evacuaties en bevolkingsonderzoek is geschat dat ongeveer 80% procent van de
inwoners gehoor geeft aan de oproep tot evacuatie (coöperatief gedrag) en
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20% geen gehoor geeft aan de oproep (niet-coöperatief gedrag). Bij preventieve evacuatie is
daarom aangenomen dat 80% het bedreigde gebied probeert te verlaten en 20% daar
achterblijft. Bij verticale evacuatie blijft 80% in het bedreigde gebied en probeert 20% het
gebied preventief te verlaten. In het rivierengebied zijn we iets optimistischer over de mate
waarin gehoor wordt gegeven aan de oproep vanwege de beelden van hoogwater die er zullen
zijn. Hier wordt verwacht dat 90% gehoor zal geven aan de evacuatie oproep en 10% niet.
Deze inschattingen zijn conform de studie naar evacuatieschattingen Nederland.
Het deel van de preventieve evacuees dat het bedreigde gebied kan verlaten en succesvol
preventief kan evacueren wordt bepaald op basis van evacuatieschattingen. De
evacuatieschattingen zijn afgeleid van verkeersmodellen waarin als functie van de tijd is
bepaald hoeveel procent van de evacuees het bedreigde gebied voor dijkdoorbraak kan
verlaten. Omdat bij preventieve evacuatie een groter deel van de inwoners vertrekt dan bij
verticale evacuatie, is het percentage dat het bedreigde gebied kan verlaten ook afhankelijk van
de evacuatiestrategie. De evacuatieschattingen voor preventieve evacuatie zijn gepresenteerd
in evacuatieschattingen Nederland en voor verticale evacuatie in de studie ‘Wat als het toch mis
dreigt te gaan’.

Figuur 1:

Opzet Slachtoffer categorieën.

Het deel van de preventieve evacuees dat voor dijkdoorbraak het bedreigde gebied niet kan
verlaten wordt onderweg getroffen door de overstroming. Op basis van het aantal gebouwen
met een droge verdieping in het overstroomde gebied, wordt het aantal mensen dat onderweg
getroffen wordt door de overstroming opgedeeld in een deel dat tijdens evacuatie wordt
overvallen door de overstroming en een deel dat nog op tijd kan schuilen in de omgeving. De
parameter die deze verdeling beschrijft is de ‘verstedelijkingsfactor’. We maken hierbij
onderscheid in twee klassen, nl. voor landelijk en stedelijk gebied. Voor landelijk gebied
(gemiddeld minder dan 200 objecten met een droge verdieping per km2, gegeven de maximale
waterdiepte) is aangenomen dat 2/3 deel van de getroffenen kan schuilen in de omgeving. 1/3
deel wordt dan overvallen door de overstroming (verstedelijkingsfactor = 3).
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In stedelijk gebied (meer dan 200 objecten met een droge verdieping per km2) is aangenomen
dat 9/10 deel van de getroffenen kan schuilen in de omgeving. 1/10 deel wordt dan overvallen
door de overstroming (verstedelijkingsfactor = 10). Het aantal objecten met droge verdiepingen
in het overstroomde gebied is bepaald op basis van de LIWO-werkwijze.
De inwoners die in het bedreigde gebied achterblijven na de oproep tot evacuatie, blijven thuis
of gaan naar een openbare schuilplaats (zie Figuur 1). De achterblijvers zijn verdeeld over de
resterende drie categorieën. In geval van preventieve evacuatie gaat 10% van de achterblijvers
naar een openbare schuilplaats en blijft 90% thuis. In geval van verticale evacuatie gaat 50%
naar een shelter en blijft 50% van de inwoners thuis. Of personen die thuisblijven zich
voorbereiden, is niet afhankelijk van de evacuatiestrategie. Er is aangenomen dat 80% zich
voorbereid op een eventuele overstroming en dat 20% dit niet doet.

Verificatie
De verificatie is uitgevoerd door 31 overstromingsscenario’s voor zeven geselecteerde
normtrajecten te analyseren. Op basis van deze vergelijking is geconcludeerd dat het PBL model
met bovenstaande uitwerking geschikt is om op te nemen in SSM2015. Het model kan dan
worden toegepast om de effecten van preventieve en verticale evacuatie te bepalen bij een
beschikbare tijd van 1, 2 en 3 dagen. Het geeft dan een goede indicatie van de gevolgen van
een bepaald overstromingsscenario gegeven een verticale of preventieve evacuatiestrategie. De
verificatie aan de hand van verschillende cases laat zien dat de resultaten in lijn zijn met
bestaande studies en inzichten. Het bevestigt dat preventieve evacuatie snel tot
slachtofferreductie leidt bij voldoende beschikbare tijd. Bij relatief weinig beschikbare tijd is de
kans groot dat een deel van de preventieve evacuees onderweg getroffen worden door een
overstroming. Verticale evacuatie leidt in deze gevallen in de regel tot vermindering van het
aantal slachtoffers. Echter, als er relatief veel tijd beschikbaar is, dan is preventief evacueren
aantrekkelijker. Ook merken we op dat in sommige specifieke situaties het interessant kan zijn
om nader te onderzoeken of de gemaakte keuzes over modelinstellingen voldoende
representatief zijn. In dergelijke situaties kan met specialistische modellen een meer
gedetailleerd beeld worden verkregen.
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Inleiding

1.1

Introductie

Effecten van evacueren in SSM2015

Ruimtelijk inrichting, planning en rampenbeheersing kunnen worden ingezet als instrument om
de economische schade en het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming te
verminderen. Om het effect van preventieve en verticale evacuatie op het aantal slachtoffers in
geval van een overstroming te bepalen, heeft HKV voor het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) een model ontwikkeld dat hier expliciet rekening mee houdt. In dit ‘PBL model’ zijn
slachtofferfuncties gedifferentieerd naar de toestand en locatie van getroffenen tijdens een
overstroming (Kolen et al. [2014]).
Het PBL model is onder andere toegepast in het MIRT onderzoek Dordrecht (Zethof et al.
[2015]) naar het Zelfredzame Eiland van Dordrecht. Hier zijn verschillende combinaties van
ruimtelijke en evacuatiestrategieën opgesteld en is het effect op het aantal slachtoffers bij een
overstroming bepaald.
Parallel aan de ontwikkeling van het PBL model ontwikkelen RWS – WVL en Deltares het
Waterveiligheidsinstrumentarium. Onderdeel hiervan is de Schade- en Slachtoffermodule 2015
(SSM2015). Naar aanleiding van SSM expertgroep bijeenkomsten heeft RWS – WVL aan
Deltares gevraagd om de gedifferentieerde slachtofferfuncties uit het PBL model in de SSM2015
methode en softwareapplicatie te implementeren. Hiermee kan een schatting worden gegeven
van slachtofferaantallen gegeven preventieve of verticale evacuatie.

1.2

Doelstelling

Het doel van de studie is de inbouw van de slachtofferfuncties van het PBL model in SSM2015
voor te bereiden. Als onderdeel van deze studie worden daarom de PBL - slachtofferfuncties
beschreven, de verdelingen van de getroffenen over slachtoffercategorieën gepresenteerd en
worden deze geverifieerd door ze in case studies te vergelijken met de SSM2015 uitkomsten.

1.3

Aanleiding voor PBL model

Het PBL model helpt in het maken van onderbouwde keuzes voor de te hanteren
evacuatiestrategie en ruimtelijke adaptatie vanuit het oogpunt van slachtofferminimalisatie. In
evacuatiebeslissingen speelt de beschikbare tijd een belangrijke rol. De beschikbare tijd in
overstromingsrisicoanalyses wordt gedefinieerd als de tijd tussen de start van de evacuatie en
het (verwachtte) moment van doorbraak. In het Deltaprogramma, VNK2 en WV21 is een
verwacht effect van preventieve evacuatie meegenomen als een verwachtingswaarde voor een
gebied (de evacuatiefractie). Met deze fractie is het aantal inwoners van een gebied
gereduceerd. Vervolgens is het aantal slachtoffers met HISSSM bepaald. Bij de bepaling van
slachtoffers is geen onderscheid gemaakt, nog de locatie of toestand van getroffenen (Jonkman
[2007], Maaskant et al. [2009a], Kolen et al. [2014]). Verondersteld wordt dat mensen die het
gebied niet verlaten hebben op de woonlocatie zijn, waarna op basis van de kenmerken van de
overstroming en de slachtofferfuncties het aantal slachtoffers worden geschat (Slootjes en Van
der Most [2016], Beckers & De Bruijn [2011], De Bruijn & Van Der Doef [2011]).
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In het algemeen geldt dat hoe eerder de evacuatiebeslissing wordt genomen, hoe meer mensen
het bedreigd gebied kunnen verlaten en hoe minder slachtoffers er vallen. Een voorwaarde is
wel dat deze tijd er is, dat er informatie is over de dreiging en dat een keuze wordt gemaakt om
te evacueren. In werkelijkheid is er dan ook soms veel tijd en soms weinig tijd. De
evacuatiefractie geeft inzicht in de verwachtingswaarde. Hierin zit wel een kansverdeling over
de beschikbare tijd en is rekening gehouden met hoeveel mensen gegeven deze tijd het gebied
kunnen verlaten. Als er weinig tijd is, kunnen veel mensen worden blootgesteld aan de
overstroming terwijl deze zich nog aan het verplaatsen zijn. Juist dan, als ze onderweg worden
blootgesteld, zijn mensen het meest kwetsbaar. In sommige gevallen is verticaal evacueren
(tijdelijk schuilen in het overstroomd gebied) dan ook effectiever om slachtoffers te voorkomen
dan bij preventieve evacuatie. Waar het omslagpunt ligt, is afhankelijk van de kenmerken van
het gebied zelf. Met het PBL model is het mogelijk om het aantal slachtoffers bij een
overstroming bij verschillende evacuatiestrategieën als preventieve of verticale evacuatie te
bepalen als functie van beschikbare tijd.

1.4

Uitgangspunten

In deze studie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

Met integratie van het PBL model beschrijft SSM2015 ook het effect van preventieve en
verticale evacuatie op het aantal slachtoffers bij 1,2 en 3 dagen beschikbare tijd voor
evacueren. De toegepaste PBL - slachtofferfuncties in SSM2015 zijn gebaseerd op de
globaal gedifferentieerde methode in het PBL onderzoek.

-

Bij de bepaling van het aantal slachtoffers is aangesloten op de bestaande werkwijze en
inzichten in de modellering (zoals in WV21, VNK2 en het Deltaprogramma Veiligheid). Het
aantal getroffenen wordt bepaald op basis van het overstromingspatroon en het aantal
inwoners dat bij dijkdoorbraak in het gebied aanwezig is. Op basis van gebiedsgemiddelde
schattingen voor de effectiviteit van evacueren, wordt voor de beschikbare tijd het aantal
getroffenen gereduceerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de snelheid van het
verloop van de overstromingen (aankomsttijden). Bij toepassing van het de geavanceerde
methode van het PBL model kan dit wel worden meegenomen (zie ook de discussie in
Hoofdstuk 5).

-

Evacuatieschattingen (hoeveel mensen binnen 1, 2 of 3 dagen een gebied kunnen verlaten)
voor verticale evacuatie is op basis van Kolen et al. [2008]. De evacuatieschattingen voor
preventieve evacuatie zijn afkomstig uit ‘evacuatie schattingen Nederland’ (Maaskant et al.
[2009b]). De gehanteerde kentallen zijn schattingen voor evacuatiegebieden, een mogelijke
overstroming kan een kleinere omvang hebben. Specifieke gebiedskenmerken worden dus
niet meegenomen in de huidige methode en vergen maatwerk.

-

In storm gedomineerde gebieden is het in de laatste 24 uur voor dijkdoorbraak niet meer
mogelijk te evacueren vanwege de extreme wind. In deze gevallen is het dus niet meer
mogelijk het bedreigde gebied te verlaten. De studie Evacuatie Schattingen Nederland
(Maaskant et al. [2009b]) is leidend verondersteld om te bepalen welke gebieden storm
gedomineerd zijn en welke niet.

-

Aantal droge verdiepingen gebaseerd op basis van BAG en AHN2 (conform LIWO, toegelicht
in Bijlage B ).
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Definities

Binnen dit onderzoek worden de volgende definities gehanteerd.
Achterblijver: Persoon die niet evacueert en (bewust) in het gebied achterblijft.
Evacuatiegebied: Gebied waar populatie is bedreigd door overstroming en mensen evacueren.
Evacuee: Persoon die om veiligheidsreden een andere locatie opzoekt.
Getroffenen van evacuatie: Persoon die geëvacueerd wordt en dus bloot komt te staan aan
de risico’s van evacuatie (men bevindt zich in het evacuatiegebied).
Getroffenen door overstroming: Persoon die wordt blootgesteld aan de gevolgen van een
overstroming (men bevindt zich in het overstromingsgebied).
Mortaliteit: Overlijdenskans van een getroffen persoon.
Overstromingsgebied: Gebied dat uiteindelijk overstroomt.
Preventieve evacuatie: Het voor dijkdoorbraak organiseren en horizontaal verplaatsen van
personen van een potentieel getroffen gebied, naar een veilige locatie buiten dit gebied voor de
dijkdoorbraak.
Slachtoffer: Persoon die overlijdt als gevolg van de overstroming of evacuatie.
Thuisblijvers: De groep mensen die verticaal evacueert in de eigen woning of in andere
woningen niet zijnde een schuilplaats.
Verticale evacuatie: Het voor dijkdoorbraak organiseren van gecombineerde verticale en
horizontale verplaatsingen van personen binnen het potentieel getroffen gebied, naar shelters of
anders ‘safe heavens’.

Figuur 2:

Schematisatie Overstromingsgebied, evacuatiegebied en niet bedreigd gebied.

Note: Het evacuatiegebied is niet noodzakelijkerwijs groter dan het overstromingsgebied.
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Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de redeneerlijn van de verschillende slachtofferrisico’s. Deze redeneerlijn
ligt aan de basis van de PBL model en bijbehorende slachtofferfuncties. Daarnaast is in dit
hoofdstuk de redeneerlijn van de evacuatiescenario’s gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn de
werkwijze en brondata gepresenteerd op basis waarvan de inwoners in het getroffen worden
verdeeld over de verschillende categorieën van het PBL model. Deze verdelingen zijn in
Hoofdstuk 4 geverifieerd aan de hand van verschillende case studies. Hoofdstuk 5 presenteert
de reflectie op de resultaten en in Hoofdstuk 6 worden de conclusies gepresenteerd.
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2

Toepassingsgebied PBL model

2.1

Slachtofferschattingen

Het aantal slachtoffers tijdens een overstroming volgt uit een interactie tussen o.a. hydraulische
omstandigheden van een overstroming, weersomstandigheden, fysieke omgeving, maatregelen
als gevolg van bijvoorbeeld een rampenbestrijdingsplan, kwetsbaarheid van het slachtoffer en
menselijk gedrag. Binnen de huidige methodiek om het aantal slachtoffers als gevolg van een
overstroming te bepalen, worden de slachtofferfuncties van Jonkman [2007] en Maaskant et al.
[2009a] gebruikt, zoals toegepast in o.a. Beckers & De Bruijn [2011]. In deze methode zijn op
basis van de overstromingskernmerken verschillende zones gedefinieerd, die een indicatie
geven van de hydraulische omstandigheden in de zone. Voor elk van deze zones is vervolgens
een slachtofferfunctie afgeleid en gekalibreerd op daadwerkelijke overstromingen, zoals die van
in Zuidwest Nederland (1953). De functies geven daarom een goede indicatie van het totaal
aantal slachtoffers in het getroffen gebied en zijn om die reden geïmplementeerd in nationale
schade slachtoffermodules (HIS-SSM en SSM2015). In de overstroming van 1953 was geen
sprake van grootschalige gecoördineerde evacuatie. Tijdens de overstroming in 1953 was alleen
sprake van ‘hoogwaterwaarschuwingen’ en zijn door de bewoners kleinschalige voorbereidende
maatregelen genomen. Daarnaast hebben inwoners zich na dijkdoorbraak door het gebied
proberen te verplaatsen. Het effect van deze voorbereidende maatregelen en verplaatsingen is
impliciet meegenomen in de slachtofferfuncties van Jonkman [2007] en Maaskant
et al. [2009a], omdat in de afleiding van de functies niet gedifferentieerd is naar toestand en
locatie van de slachtoffers.
In het Deltaprogramma (Slootjes en Van der Most [2016]) en voor WV21 (Beckers & De Bruijn
[2011], De Bruijn & Van Der Doef [2011]) is geschat hoeveel procent van de inwoners het
bedreigde gebied preventief kan verlaten, gegeven een bepaalde tijd voor de dijkdoorbraak
(Maaskant et al. [2009b]). Als onderdeel van deze studie is ook in kaart gebracht hoeveel
mensen bij een beschikbare tijd van 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak een gebied kunnen
verlaten en wat de kans hierop is.
Recente ervaringen (Dosa et al. [2012], Nomura et al. [2013]) en onderzoek (o.a. Kolen
[2013]) laten zien dat preventief evacueren niet altijd leidt tot slachtofferminimalisatie. Het
slachtofferrisico kan bijvoorbeeld stijgen, omdat evacuees het bedreigde gebied niet voor
dijkdoorbraak kunnen verlaten en tijdens evacuatie worden getroffen door de overstroming. De
mortaliteit wordt sterk bepaald door de omstandigheden waaraan mensen worden blootgesteld
tijdens een overstroming (Kolen [2013]). Uit onderzoekt blijkt dat deze verschillen in ‘locatie en
toestand’ van getroffenen een grote invloed hebben op de kans van overlijden als gevolg van
een overstroming (o.a. Slager [2003], Jonkman en Kelman [2005], Haynes et al. [2009],
Jonkman et al. [2009], Kolen et al. [2010], Kolen [2013]). Met het model van Jonkman [2007]
en Maaskant et al. [2009a], wat ten grondslag ligt aan HISSSM en SSM2015, is het niet
mogelijk deze invloed expliciet mee te nemen. Deze effecten kunnen in het PBL model wel
worden meegenomen. Om de effecten van preventieve en verticale evacuatie op het aantal
slachtoffers als functie van de tijd in te kunnen schatten, is het PBL model daarom ingebouwd in
SSM2015.
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Verticaal of preventief evacueren

Bij preventieve evacuatie vindt slachtofferminimalisatie plaats, omdat inwoners zich van het
bedreigde gebied verplaatsen naar het gebied dat niet bedreigd wordt door een overstroming.
In geval dat preventieve evacuees zich niet tijdig naar veilig gebied kunnen verplaatsen, lopen
zij het risico onderweg getroffen te worden door de overstroming. In dat geval zijn zij juist extra
kwetsbaar voor de gevolgen van een overstroming. Bij preventieve evacuatie is de beschikbare
tijd in relatie tot de benodigde tijd doorslaggevend voor het slachtoffer reducerend effect van
deze strategie. Bij voldoende beschikbare tijd leidt preventieve evacuatie vaak tot
slachtofferminimalisatie. Bij weinig beschikbare tijd hoeft preventieve evacuatie niet te leiden
tot slachtoffervermindering. In deze gevallen is verticale evacuatie vaak een effectievere
strategie om het aantal slachtoffers door een overstroming te beperken.

Figuur 3:

Slachtofferverloop als functie van de beschikbare tijd bij preventieve evacuatie (rode lijn) of
verticale evacuatie (groene lijn), Kolen [2013].

Bij verticale evacuatie blijven mensen tijdelijk in het getroffen gebied en bereiden zich daar zo
goed mogelijk voor op de gevolgen van een overstroming. In tegenstelling tot preventieve
evacuees lopen zij minder het risico onderweg getroffen te worden door een overstroming (waar
men extra kwetsbaar is), anderzijds zijn deze mensen wel kwetsbaarder dan wanneer ze
succesvol het gebied verlaten zouden hebben.
Bij weinig beschikbare tijd leidt preventieve evacuatie daarom vaak tot meer slachtoffers in
vergelijking met verticale evacuatie. Bij voldoende beschikbare tijd leidt de strategie van
preventieve evacuatie tot minder slachtoffers dan verticale evacuatie. Dit verloop is schematisch
weergegeven in Figuur 3. In dit rapport is het moment dat preventieve evacuatie tot hetzelfde
aantal slachtoffers leidt als verticale evacuatie aangeduid als het omslagpunt. In eerdere studies
(zoals. Kolen [2013] en Kolen et al. [2012]) is dit moment (vanuit de bestuurlijke context) ook
aangeduid als het ‘dilemmapunt’.

2.3

PBL model op hoofdlijnen

Het PBL model helpt in het maken van onderbouwde keuzes voor de te hanteren
evacuatiestrategie en ruimtelijke adaptatie vanuit het oogpunt van slachtofferminimalisatie. Dit
model is op verzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) afgeleid om de invloed van
evacuatiestrategieën, ruimtelijke ordening of crisisbeheersing op het totaal aantal slachtoffers
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mee te kunnen nemen (Kolen et al. [2015]). In vergelijking met SSM2015 en HISSSM, waar het
aantal slachtoffers wordt berekend op basis van op hun thuis-locatie, worden de inwoners in het
PBL model onderverdeeld naar de volgende locaties:
1. Slachtoffers door preventieve evacuatie (bijv. door verkeersongevallen).
2. Slachtoffers tijdens evacuatie getroffen door overstroming.
a.

Overvallen door overstroming. Inwoners die tijdens preventieve evacuatie worden
overvallen door een overstroming.

b.

Schuilen in omgeving. Inwoners die tijdens preventieve evacuatie worden getroffen door
een overstroming, maar een veilig heenkomen in de omgeving kunnen vinden.

3. Schuilplaatsen. Inwoners die slachtoffer worden van een overstroming terwijl ze aanwezig
zijn in een openbare schuilplaats;.
4. Thuisblijvers. Inwoners die niet preventief evacueren en in de eigen woning of woning van
anderen evacueren:
a.

Voorbereid.

b.

Niet voorbereid.

Figuur 4:

Opzet Slachtoffercategorieën.

In het PBL model kan onderscheid worden gemaakt in een eenvoudige en een geavanceerde
toepassing. In de eenvoudige toepassing wordt het aantal achterblijvers binnen een
overstroomd gebied verdeeld op basis van een verdeelsleutel over de verschillende locaties. In
het geavanceerde model kan de gebruiker de locatie waar mensen zich bevinden opgeven. Op
deze manier is het mogelijk om rekening te houden met de verplaatsing van mensen voor en
tijdens de overstroming en aankomststijden (bv aan de hand van dynamische
verkeersimulaties). De PBL slachtofferfuncties die in SSM2015 worden ingebouwd zijn
gebaseerd op de globaal gedifferentieerde methode (eenvoudige methode) uit het PBL
onderzoek.
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3

Werkwijze en Brondata

3.1

Getroffenen en slachtofferfuncties PBL model

Bij toepassing van het PBL model worden de inwoners in het getroffen gebied verdeeld over de
verschillende slachtoffercategorieën. De afleiding van deze verdeling is in dit hoofdstuk
weergegeven. De verdeling van de getroffenen over de verschillende slachtoffercategorieën
wordt afgeleid voor de preventieve en verticale evacuatie en bij een beschikbare tijd van 1, 2 en
3 dagen tot de dijkdoorbraak. In Figuur 5 is de verdeling weergegeven voor preventieve
evacuatie en in Figuur 6 is dit weer gegeven voor verticale evacuatie. De verdelingen zijn in
onderstaande paragrafen toegelicht. Daarnaast is per categorie de slachtofferfunctie
gepresenteerd. De achtergrond en afleiding van de slachtofferfunctie is opgenomen in Bijlage A.

Figuur 5:

HKV lijn in water
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Verdeling bij verticale evacuatie.

Locatie 1: Succesvol preventief evacueren

Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat succesvol preventief evacueert is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie (Tabel 1);

-

Evacuatieschattingen (deel dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten).
Rivierengebied

Overige regio’s

Geeft gehoor aan oproep preventieve evacuatie

90%

80%

Blijft achter in het bedreigde gebied

10%

20%

Tabel 1:

Deel van de inwoners dat gehoor geeft aan oproep tot preventieve evacuatie.

Het deel van de inwoners dat gehoor geeft aan de oproep tot preventieve evacuatie is afgeleid
op basis van historische evacuaties afgeleid en gebaseerd op bevolkingsonderzoek. De gekozen
verhouding coöperatief en niet-coöperatief gedrag is beschreven in Tabel 1, deze is gebaseerd
op de volgende onderzoeken:, NIPO [2006], Maaskant et al. [2009b], Kolen en Helsloot [2012]
en Friso et al. [2011]). Voor het rivierengebied ligt de respons hoger, omdat hier meer visuele
beelden van de dreiging zullen zijn. Deze inschattingen zijn ook gebruikt voor de
evacuatieschattingen Nederland.
Het percentage mensen dat gegeven de beschikbare tijd bij een preventieve evacuatie het
bedreigde gebied kan verlaten, is bepaald in de studie evacuatie schattingen Nederland
(Maaskant et al. [2009b]).
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Bij de schattingen hoeveel mensen in 1, 2 of 3 dagen het gebied kunnen verlaten, is het
gemiddelde bepaald van de verschillende uitvoeringsstrategieën zoals die zijn onderscheiden in
Maaskant et al. [2009b]. De evacuatieschattingen zijn bepaald voor verschillende deelgebieden
voor evacuatie. In Figuur 7 zijn deze deelgebieden voor preventieve evacuatie met verschillende
kleuren weergegeven. Voor alle overstromingsscenario’s binnen een deelgebied worden dezelfde
evacuatieschattingen gebruikt.

a) Deelgebieden preventieve evacuatie (Maaskant et b) Deelgebieden verticale evacuatie (Kolen et al.
al. [2009b)]
[2008])
Figuur 7:
Deelgebieden bij preventieve evacuatie (a) en verticale evacuatie (b).

Verdeling verticale evacuatie
Het aantal inwoners dat succesvol preventief evacueert is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie maar preventief
evacueren (Tabel 2);

-

Evacuatieschattingen (deel dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten).
Rivierengebied

Overige regio’s

Geeft gehoor aan oproep verticale evacuatie (blijft in
bedreigde gebied)

90%

80%

Evacueert Preventief

10%

20%

Tabel 2:

Deel van de inwoners dat gehoor geeft aan oproep tot verticale evacuatie.

Het deel van de inwoners dat gehoor geeft aan de oproep tot verticale evacuatie is ook afgeleid
van de verhouding coöperatief en niet-coöperatief gedrag (Tabel 2, NIPO [2006], Maaskant et
al. [2009b], Kolen en Helsloot [2012] en Friso et al. [2011]).
Het deel van de preventieve evacuees dat tijdens verticale evacuatie het bedreigde gebied kan
verlaten, is bepaald op basis van Kolen et al. [2008] (bij 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak). Het
evacuatieverloop in de referentiesituatie voor evacuatiestrategie 4 (hierin is rekening gehouden
met een verkeersbelasting van ongeveer 20% van de populatie) is als representatief
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verondersteld voor verticale evacuatie. . In Figuur 7 zijn deze deelgebieden voor verticale
evacuatie met verschillende kleuren weergegeven. Voor alle overstromingsscenario’s binnen een
deelgebied worden dezelfde evacuatieschattingen gebruikt.

Slachtofferfunctie
Voor deze groep geldt een mortaliteit van 0,001%. Het aantal slachtoffers wordt bepaald door
het aantal getroffenen in deze groep te vermenigvuldigen met het mortaliteitspercentage.
Vaak is het gebied dat preventief evacueert (bedreigde gebied) groter dan het getroffen gebied.
SSM2015 kan het bedreigde gebied niet zelf bepalen. In de uitkomsten zijn de slachtoffers uit
de categorie ‘slachtoffers van preventieve evacuatie’ daarom niet meegenomen. De gebruiker
kan later het aantal slachtoffers door preventieve evacuatie zelf bepalen op basis van het aantal
mensen in het bedreigde gebied en de mortaliteit. Hierover is een opmerking gemaakt in de
uitvoer van SSM2015.

3.1.2

Locatie 2: Onderweg overvallen door een overstroming

Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;
Personen die gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie (Tabel 1), minus het
deel dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten (1 – evacuatieschatting, Maaskant et
al. [2009b]);

-

Verstedelijkingsfactor als indicator voor de vluchtmogelijkheden.

Wanneer inwoners tijdens preventieve evacuatie het bedreigde gebied niet tijdig kunnen
verlaten worden zij onderweg getroffen door een overstroming (Figuur 5).
De parameter waarmee deze groep wordt verdeeld in ‘overvallen door overstroming’ en ‘schuilt
in omgeving’ is de verstedelijkingsfactor.
Bij de bepaling van de verstedelijkingsfactor is onderscheid gemaakt in twee gebiedstypen:
landelijk gebied en stedelijk gebied. Of een gebied als landelijk of stedelijk gebied wordt
geclassificeerd is afhankelijk verondersteld van het gemiddeld aantal gebouwen met een droge
verdieping per km2 in het overstroomde gebied (zie Bijlage B voor de bepaling van het aantal
gebouwen met een droge verdieping).
Landelijk gebied
Op basis van expert judgement is een gebied als landelijk gekwalificeerd als er gemiddeld
minder dan 200 droge locaties per km2 in het overstroomde gebied aanwezig zijn. In landelijk
gebied is de verstedelijkingsfactor 3. Dit betekent dat 1/3 deel van de mensen die onderweg
getroffen worden niet kan schuilen en wordt overvallen door de overstroming. Dat betekent dat
2/3 deel van de mensen die onderweg getroffen worden wél kan schuilen in nabijgelegen
bebouwing.
Stedelijk gebied
Bij meer dan 200 droge locaties per km2 in het overstroomde gebied, is het gebied als stedelijk
geclassificeerd. In stedelijk gebied is de verstedelijkingsfactor 10. In dat geval wordt 1/10 deel
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van de mensen die onderweg getroffen worden, overvallen door de overstroming. 9/10 deel van
de mensen die onderweg getroffen worden kan dan wel schuilen in nabijgelegen bebouwing.
Verdeling verticale evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie maar preventief
vertrekken (Tabel 2), minus het deel dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten (1 –
evacuatieschatting, Kolen et al. [2008]);

-

Verstedelijkingsfactor (toelichting verstedelijkingsfactor bij verdeling preventieve
evacuatie).

Slachtofferfunctie
Voor deze groep is een mortaliteitsfractie aangenomen die 5x hoger is dan de gemiddelde
mortaliteit zoals bepaald met SSM2015 (gemiddelde mortaliteit = slachtoffers SSM2015 /
getroffen).

3.1.3 Locatie 3: Schuilt in omgeving
Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;
Personen die gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie (Tabel 1), minus deel
dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten (1 – evacuatieschatting, Maaskant et al.
[2009b]);

-

Verstedelijkingsfactor (toelichting verstedelijkingsfactor in 3.1.2, bij verdeling preventieve
evacuatie).

Verdeling verticale evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie maar preventief
vertrekken (Tabel 2), minus deel dat bedreigde gebied voor doorbraak kan verlaten (1 –
evacuatieschatting, Kolen et al. [2008]);

-

Verstedelijkingsfactor (toelichting verstedelijkingsfactor in 3.1.2, bij verdeling preventieve
evacuatie).

Slachtofferfunctie
Voor deze groep geldt de slachtofferfunctie ‘thuis – niet voorbereid’.

3.1.4 Locatie 4: Shelter
Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie en in het
bedreigde gebied achterblijven (Tabel 1);
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Deel van de inwoners dat bewust in het bedreigde gebied blijft en naar een shelter gaat
(Tabel 3).

Het deel van de inwoners dat bewust in bedreigd gebied blijft en naar een shelter gaat is
bepaald op basis van bewonersonderzoek en historische overstromingen (Kolen [2013], Zethof
et al. [2015]).
Preventieve evacuatie

10%

Verticale evacuatie

50%

Tabel 3:

Deel van de inwoners die bewust achterblijft (preventief evacuatie) of deel van de verticale
evacuees (verticale evacuatie) die naar een shelter gaat.

Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie (Tabel 2);

-

Deel van de verticale evacuees die naar een shelter gaat (Tabel 3).

Slachtofferfunctie
Voor deze categorie geldt een vaste mortaliteitsfractie van 0,05% en is gebaseerd op
empirische slachtofferdata tijdens tijden de overstromingen in New Orleans (2005). Het aantal
slachtoffers wordt bepaald door het aantal getroffen in deze groep te vermenigvuldigen met het
mortaliteitspercentage.

14

PR3227.10

HKV lijn in water

oktober 2016

Effecten van evacueren in SSM2015

3.1.5 Locatie 5: Thuis voorbereid
Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;
Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie en in het gebied
achterblijven (Tabel 1);

-

Deel van de inwoners dat bewust in het bedreigde gebied blijft en thuis blijft (Tabel 4);

-

Deel van de thuisblijvers dat zich voorbereidt (Tabel 5).

Preventieve evacuatie

90%

Verticale evacuatie

50%

Tabel 4:

Deel van de inwoners die bewust achterblijft (preventief evacuatie) of deel van de verticale
evacuees (verticale evacuatie) die thuis blijven.

Voorbereid

80%

Niet - voorbereid

20%

Tabel 5:

Deel van de thuisblijvers dat zich wel / niet voorbereid.

Het deel van de inwoners dat bewust in bedreigd gebied achterblijft en thuis blijft, is bepaald op
basis van bewonersonderzoek en historische overstromingen (Kolen [2013], Zethof et al.
[2015]).
Verdeling verticale evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie (Tabel 2);

-

Deel van de verticale evacuees die thuis blijft (Tabel 4);

-

Deel van de thuisblijvers dat zich voorbereidt (Tabel 5);

Slachtofferfunctie
De slachtofferfunctie van deze groep is gelijk verondersteld aan de ondergrens van het
betrouwbaarheidsinterval van de slachtofferfuncties van Jonkman [2007].

3.1.6 Locatie 6: Thuis niet - voorbereid
Verdeling preventieve evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die geen gehoor geven aan de oproep tot preventieve evacuatie en in het gebied
achterblijven (Tabel 1);

-

Deel van de inwoners dat bewust in het bedreigde gebied blijft en thuis blijft (Tabel 4);

-

Deel van de thuisblijvers dat zich niet voorbereidt (Tabel 5).
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Verdeling verticale evacuatie
Het aantal inwoners dat onderweg wordt overvallen door de overstroming is afhankelijk van:
-

Aantal inwoners in getroffen gebied;

-

Personen die gehoor geven aan de oproep tot verticale evacuatie (Tabel 2);

-

Deel van de verticale evacuees dat thuis blijft (Tabel 4);

-

Deel van de thuisblijvers dat zich niet voorbereidt (Tabel 5).

Slachtofferfunctie
De slachtofferfunctie van deze groep is gelijk verondersteld aan de bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval van de slachtofferfuncties van Jonkman [2007].

3.2

Rekenstappen

In het PBL model is onderscheid gemaakt tussen zes slachtoffercategorieën. Op basis van de
hierboven beschreven werkwijze worden de inwoners van het getroffen gebied verdeeld over de
verschillende slachtoffercategorieën op basis van de beschikbare tijd (in 1, 2 of 3 dagen) en de
gekozen evacuatiestrategie. Na vaststelling van de verdeling over de verschillende categorieën
kan de slachtofferberekening worden gestart. De volgende stappen worden in de berekening
onderscheiden:
1. Bepalen van het overstroomde gebied.
2. Bepalen van het aantal getroffenen (o.b.v. inwonersgrid en gegeven de evacuatiestrategie
en het aantal dagen voor dijkdoorbraak).
3. Bepalen van de verstedelijkingsfactor (zie paragraaf 3.1.2 en Bijlage B):
a.

Bepalen van het aantal droge locaties in het gebied (sommeren van aantal locaties met
een droge verdieping);

b.

Bepalen van de omvang van het overstroomde gebied (in km2);

c.

Bepalen van het gemiddeld aantal droge locaties per km2 in het overstroomde gebied;

d.

Bepalen van de verstedelijkingsfactor (zie Bijlage B). Als gemiddeld meer dan 200 droge
locaties per km2 dan is de verstedelijkingsfactor 10 (stedelijk gebied). Bij minder dan
200 droge locaties per km2 is de verstedelijkingsfactor 3 (landelijk gebied).

4. Bepalen van het aantal slachtoffers volgens Jonkman[2007] en Maaskant et al. [2009a]
(standaardsom SSM2015).
5. Bepalen van de gemiddelde mortaliteit (totaal aantal slachtoffers / totaal aantal
getroffenen).
6. Bepalen mortaliteit ‘tijdens evacuatie overvallen door overstroming’. De mortaliteit van deze
groep is 5x de gemiddelde mortaliteit uit stap (5).
7. Verdelen inwoners binnen overstroomd gebied over de slachtoffercategorieën (op basis van
de hierboven beschreven werkwijze).
8. Toepassen van PBL model.
9. Sommeren van de berekende slachtoffers over de verschillende categorieën.

3.3

Uitvoer

De uitvoer bestaat uit een tabel met het aantal slachtoffers bij preventieve of verticale
evacuatie en voor 1, 2 en 3 dagen tot dijkdoorbraak. Dit ziet eruit als in onderstaande tabel
(fictieve slachtofferaantallen).
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1 dag tot dijkdoorbraak

2 dagen tot
dijkdoorbraak

3 dagen tot
dijkdoorbraak

Preventieve Evacuatie**

24

14

4

Verticale Evacuatie**

16

15

14

Tabel 6:

Voorbeeld resultaattabel SSM2015 excl. slachtoffers preventieve evacuatie o.b.v. fictieve
getallen.

** In de bepaling van het aantal slachtoffers zijn geen slachtoffers door preventieve evacuatie
meegenomen (o.a. door verkeersongelukken). De gebruiker kan deze zelf berekenen door de
evacuatiepopulatie te vermenigvuldigen met een mortaliteitsfactor van 0,00001.
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Verificatie aan de hand van verschillende
gebieden

De redeneerlijn en de daarvan afgeleide werkwijze wordt geverifieerd aan de hand van case
studies. De verificatie is uitgevoerd door alle beschikbare overstromingsscenario’s binnen zeven
geselecteerde normtrajecten te analyseren. In totaal zijn dit 31 overstromingsscenario’s.
Hierdoor is een breed scala aan overstromingen en overstromingspatronen geanalyseerd. De
overstromingspatronen zijn afkomstig uit het Landelijk Informatiesysteem Water en
Overstromingen (LIWO - http://professional.basisinformatieoverstromingen.nl/liwo/#basisinfo/).
In onderstaande paragrafen is de wijze van verificatie toegelicht, waarna per normtraject de
resultaten voor één overstromingspatroon zijn weergeven. Eerst is de verdeling over de
verschillende klassen van het PBL model weergegeven. Daarna is het totaal aantal slachtoffers
volgens het PBL model weergegeven. Tevens is de slachtofferschatting volgens de standaard
methode Jonkman [2007] en Maaskant et al. [2009a] weergegeven, waarin geen rekening is
gehouden met evacuatie en verondersteld wordt dat mensen thuis zijn.

4.1

Verificatie van de resultaten

Bij de verificatie van de redeneerlijn wordt gefocust op de volgende aspecten:
1. Hoe verhoudt het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie zich ten opzichte van de
slachtoffers bij verticale evacuatie en hoe verandert dit verloop bij 1, 2, en 3 dagen tot
dijkdoorbraak?
2. Hoe verhoudt het aantal slachtoffers bij preventieve of verticale evacuatie (bij 1, 2 of 3
dagen tot dijkdoorbraak) zich ten opzichte van het aantal slachtoffers volgens de standaard
methode (geen evacuatie)?
Note: In de SSM2015 uitvoer is alleen het aantal slachtoffers te zien bij 1, 2 of 3 dagen tot
dijkdoorbraak. Daarnaast worden in de verificatie en in de SSM2015 uitkomsten de slachtoffers
tijdens preventieve evacuatie (als gevolg van verkeersongelukken) buiten de resultaten
gehouden (zie paragraaf 3.3). Deze zijn ook in de resultaten in paragraaf 4.3 t/m 4.9 niet
weergegeven.

4.2 Uitkomsten PBL model bij scenario’s als functie
van de beschikbare tijd
Om een evacuatie proces te starten is enige voorbereidingstijd nodig (Kolen [2013]), zodat
mensen ook daadwerkelijk onderweg zijn. In geval van onverwachte overstroming is geen
voorbereidingstijd beschikbaar en zijn de evacuatieprocessen dus nog niet gestart. Het PBL
model is gericht op het bepalen van de effecten van evacuatie. Er is enige tijd nodig om
handelingen te verrichten. De focus ligt daarom vooral op het aantal slachtoffers bij een
evacuatiestrategie bij een beschikbare tijd van 1, 2 en 3 dagen. In de vergelijking in dit
hoofdstuk is het effect van de evacuatiestrategie op het aantal slachtoffers bij 0 dagen (geen
beschikbare tijd) nog wel in kaart gebracht (zie paragraaf 4.3 t/m 4.9) om de vergelijking te
maken met de resultaten volgens de standaardmethode in SSM2015 en om een indicatie te
krijgen van de algemene validiteit van de redeneerlijn die ten grondslag ligt aan het PBL model.
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In deze vergelijking wordt vooral gekeken naar de relatieve verschillen, of de uitkomsten van
het PBL model overeen komen met de resultaten op basis van de standaard methode zonder
evacuatie en of deze te verklaren zijn op basis van de totstandkoming van de modellen.

Invloed van de wind
In storm gedomineerde gebieden is ook bij de scenario’s ‘1 dag voor dijkdoorbraak’ geen
mogelijkheid voor hulpdiensten om een evacuatiestrategie te faciliteren vanwege de eigen
veiligheid (Figuur 8). Door de extreem hoge windsnelheden is evacueren gevaarlijk. Omdat
eigen initiatief en handelen van mensen niet kunnen worden uitgesloten, kan echter wel een
evacuatie op gang zijn gekomen. Daarom is een gelijke verdeling van mensen over de
verschillende locaties toegepast als beschreven in Hoofdstuk 3. We veronderstellen dus dat de
evacuatie al is gestart, maar tegelijkertijd dat er geen voortgang is.
Bij een beschikbare tijd van ‘1 dag voor dijkdoorbraak’ is aangenomen dat ook bij
kustoverstromingen, die gepaard gaan met hoge windsnelheden, (tegen beter weten in) een
evacuatiestrategie gaande is. In geval van preventieve evacuatie wordt dan een groot deel van
de inwoners onderweg getroffen door een overstroming. Bij verticale evacuatie zal een kleiner
aantal preventief proberen te evacueren. Ook deze groep wordt onderweg getroffen door de
overstroming, omdat zij het bedreigde gebied niet kunnen verlaten.

Figuur 8:

4.3

Evacuatie regio’s waar de laatste 24u voor dijkdoorbraak geen evacuatie meer kan
plaatsvinden (rood).

Rijntakken: Normtraject 43-3

Verdeling inwoners
In paragraaf 3.1 is de werkwijze voor de verdeling van inwoners over de verschillende
categorieën van het PBL model weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert, is als
functie van de tijd daarnaast weergegeven in Figuur 10. Vanwege het landelijke karakter is
sprake van een verstedelijkingsfactor van 3. Het overstromingspatroon is weergegeven in
Figuur 9.
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Effecten van evacueren in SSM2015

Strategie & Beschikbare tijd

2 dagen

3 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

Geen1

1 dag

0%

75%

87%

88%

0%

10%

10%

10%

Locatie 2: Onderweg overvallen

5%

1%

1%

0%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

10%

2%

1%

0%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

1%

1%

1%

45%

45%

45%

Locatie 5: Thuis voorbereid

7%

7%

7%

36%

36%

36%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

2%

2%

2%

9%

9%

9%

Locatie 1: Preventief evacueren

Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Geen1

Preventieve Evacuatie

Tabel 7:

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën voor breslocatie Angeren bij geen, 1, 2
of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale evacuatie.

Figuur 9:

Overstromingspatroon breslocatie Angeren (Toetspeil).

Resultaten
De resultaten voor de breslocatie Angeren in dijktraject 43-3 zijn weergegeven in Figuur 10 en
Tabel 8. De resultaten van preventieve evacuatie laten een snelle afname van het aantal
slachtoffers zien bij een beschikbare tijd van 1 dag of meer. Dit volgt logischerwijs uit het
relatief grote aantal succesvolle preventieve evacuees. In geval van preventieve evacuatie en
weinig beschikbare tijd, vallen de slachtoffers vooral onder de inwoners die onderweg getroffen
worden door de overstroming. Bij twee of drie dagen tot dijkdoorbraak neemt het aantal
slachtoffers verder af, omdat nagenoeg iedereen preventief kan evacueren. De meeste
slachtoffers vallen dan onder de bewoners die bewust in het gebied achterblijven. In de
slachtofferberekeningen is geen preventieve evacuatie na dijkdoorbraak meegenomen. In geval
van een langgerekte dijkring en een bovenstroomse bres kan evacuatie van benedenstroomse
gebieden nog doorgaan na dijkdoorbraak. Met de gedetailleerde methode van het PBL model is
het wel mogelijk het effect van de aankomsttijd mee te nemen.

1

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Normtraject 43-3. Breslocatie: Angeren (Toetspeil)
Aantal slachtoffers standaard methode: 1116 (zonder evacuatie)

2 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

3 dagen

Totaal PBL Methode

1416

581

178

136

1416

473

473

473

Geëvacueerde populatie
als % van de inwoners

0%

75%

87%

88%

0%

10%

10%

10%

Tabel 8:

Geen2

Tijd tot doorbraak

1 dag

Verticale evacuatie

Geen2

Preventieve Evacuatie

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Angeren volgens de standaard methode (Maaskant
et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Bij verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied. Het kleine deel dat
preventief evacueert kan binnen één dag het bedreigde gebied verlaten. Het aantal slachtoffers
is bij verticale evacuatie daarom gelijk voor 1, 2 en 3 dagen tot dijkdoorbraak. Bij preventieve
evacuatie is bij 1 dag tot dijkdoorbraak nog sprake van inwoners die tijdens evacuatie getroffen
worden door de overstroming. Hierdoor is het verwachte aantal slachtoffers bij verticale
evacuatie lager dan het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie. Bij 2 of 3 dagen tot
dijkdoorbraak kan zo’n groot deel van de inwoners preventief evacueren, dat achterblijven niet
veiliger is. Hierdoor is het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie lager dan bij verticale
evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 10:

4.4

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Angeren.

Maas: Normtraject 81-1

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 9 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 12. Vanwege het relatief hoge aantal locaties met een droge verdieping
is sprake van een verstedelijkingsfactor van 10. Het overstromingspatroon is weergegeven in
Figuur 11.
2

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Strategie & Beschikbare tijd

3 dagen

Geen3

1 dag

2 dagen

3 dagen

90%

90%

0%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

1%

1%

1%

45%

45%

45%

Locatie 5: Thuis voorbereid

7%

7%

7%

36%

36%

36%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

2%

2%

2%

9%

9%

9%

Tabel 9:

Figuur 11:

0%

1 dag
90%
0%

Geen3
Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Locatie 2: Onderweg overvallen

Locatie 1: Preventief evacueren

2 dagen

Preventieve Evacuatie

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie Ohé
en Laak bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale evacuatie.

Overstromingspatroon breslocatie Ohé en Laak (LIWO).

Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Ohé en Laak in dijktraject 81-1 zijn
weergegeven in Figuur 12 en Tabel 10. Vanwege de geringe omvang van de Limburgse
dijkringen en korte evacuatieroutes kan iedereen binnen 1 dag het bedreigde gebied verlaten.
Het aantal slachtoffers is daarom gelijk bij 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en neemt snel af
bij evacuatie. Omdat 90% van de inwoners preventief evacueert en niemand onderweg
getroffen wordt, wordt een gering aantal slachtoffers verwacht. Bij verticale evacuatie blijven
90% de inwoners in het bedreigde gebied en evacueert maar 10% van de inwoners. Hierdoor
vallen er relatief veel slachtoffers vergeleken met preventieve evacuatie.

3

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Normtraject 81-1. Breslocatie: Ohé en Laak
Aantal slachtoffers standaard methode: 11 (zonder evacuatie)

3 dagen

2 dagen

1

1

1

14

5

5

5

Preventieve evacuatie

0%

90%

90%

90%

0%

10%

10%

10%

1 dag

14

Tabel 10:

Geen4

Totaal PBL Methode

1 dag

Tijd tot doorbraak

Geen4

3 dagen

Verticale evacuatie

2 dagen

Preventieve Evacuatie

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Ohé en Laak volgens de standaardmethode
(Maaskant et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 12:

4.5

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van
het aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Ohé en Laak.

Rijntakken inclusief cascade effecten:
Normtraject 44-1

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 11 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 14. Bij doorbraak van 44-1 overstroomt niet alleen dijkring 44, maar ook
een deel van dijkring 14. Op basis van het stedelijke karakter van het gebied (de Randstad) is
de verstedelijkingsfactor van 10. Het overstromingspatroon is weergegeven in Figuur 13.

4

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Strategie & Beschikbare tijd

2 dagen

3 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

Geen5

1 dag

0%

75%

87%

88%

0%

10%

10%

10%

Locatie 2: Onderweg overvallen

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

13%

3%

1%

0%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

1%

1%

1%

45%

45%

45%

Locatie 5: Thuis voorbereid

7%

7%

7%

36%

36%

36%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

2%

2%

2%

9%

9%

9%

Locatie 1: Preventief evacueren

Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Geen5

Preventieve Evacuatie

Tabel 11:

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie
Amerongen bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale
evacuatie.

Figuur 13:

Overstromingspatroon breslocatie Amerongen (VNK2).

Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Amerongen in dijktraject 44-1 zijn
weergegeven in Figuur 14 en Tabel 12. De resultaten van preventieve evacuatie laten een snelle
afname van het aantal slachtoffers zien bij 1 dag tot dijkdoorbraak. Dit volgt logischerwijs uit
het relatief grote aantal succesvolle preventieve evacuees. De slachtoffers vallen vooral onder
de inwoners die niet succesvol kunnen evacueren. Zij worden overvallen door de overstroming
of kunnen schuilen in nabij gelegen gebouwen.

5

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Bij twee of drie dagen beschikbare tijd neemt het aantal slachtoffers verder af, omdat nagenoeg
iedereen preventief kan evacueren. De meeste slachtoffers vallen dan onder de bewoners die
bewust in het gebied achterblijven.
Normtraject 44-1. Breslocatie: Amerongen (T1250, zand)
Aantal slachtoffers standaard methode: 1443 (zonder evacuatie)

2 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

3 dagen

Totaal PBL Methode

1852

601

203

161

1852

679

679

679

Preventieve evacuatie

0%

75%

87%

88%

0%

10%

10%

10%

Tabel 12:

Geen6

Tijd tot doorbraak

1 dag

Verticale evacuatie

Geen6

Preventieve Evacuatie

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Amerongen volgens de standaard methode
(Maaskant et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Bij verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied. Het kleine deel dat
preventief evacueert kan binnen één dag het bedreigde gebied verlaten. Het aantal slachtoffers
is bij verticale evacuatie daarom gelijk voor 1, 2 en 3 dagen tot dijkdoorbraak. Bij 1 dag tot
dijkdoorbraak is het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie orde grootte gelijk aan het
aantal slachtoffers bij verticale evacuatie. Met 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak kan zo’n groot
deel van de inwoners preventief evacueren dat achterblijven niet veiliger is. Hierdoor is het
aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie lager dan bij verticale evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 14:

4.6

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Amerongen.

Overgangsgebied: Normtraject 22-2

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 13 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 16. Vanwege het stedelijke karakter is sprake van een
verstedelijkingsfactor van 10. Het overstromingspatroon is weergegeven in Figuur 15.
6

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Strategie & Beschikbare tijd

3 dagen

Geen7

1 dag

2 dagen

3 dagen

59%

74%

0%

0%

12%

18%

2%

1%

2%

1%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

72%

19%

5%

18%

7%

2%

Locatie 4: Shelter

2%

2%

2%

40%

40%

40%

Locatie 5: Thuis voorbereid

14%

14%

14%

32%

32%

32%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

4%

4%

4%

8%

8%

8%

Tabel 13:

Figuur 15:

0%

1 dag
0%
8%

Geen7
Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Locatie 2: Onderweg overvallen

Locatie 1: Preventief evacueren

2 dagen

Preventieve Evacuatie

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie Kop
van ‘t Land bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale
evacuatie.

Overstromingspatroon breslocatie Kop van ’t Land (LIWO)

Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Kop van ‘t Land in dijktraject 22-2 zijn
weergegeven in Figuur 16 en Tabel 14. In de evacuatieschattingen (Maaskant et al. [2009b]) is
aangenomen dat 22-2 ligt in het storm gedomineerde overgangsgebied. Hiervoor is
aangenomen dat preventieve evacuatie in de laatste 24uur voor dijkdoorbraak niet meer
mogelijk is door de optredende hoge windsnelheden. De voorbereidingen op een overstroming
in de vorm van een evacuatiestrategie zijn daarom pas mogelijk als hier 2 of 3 dagen voor
dijkdoorbraak mee wordt gestart. Het PBL model is niet afgeleid voor scenario’s zonder
beschikbare tijd en daarom strikt genomen niet geldig (zie ook 4.2). In de situatie ‘1 dag voor
dijkdoorbraak’ is in de berekening aangenomen dat men toch probeert te starten met een
evacuatiestrategie (preventief of verticaal).
De resultaten van preventieve evacuatie laten zien dat meer slachtoffers worden verwacht bij
evacuatie 1 dag voor doorbraak dan bij een onverwachte overstroming. Bij preventieve
evacuatie in de laatste 24u voor dijkdoorbraak wordt het grootste deel tijdens evacuatie
getroffen door de overstroming, omdat evacuatie dus niet mogelijk is door de gevolgen van de
weersomstandigheden. Deze situatie is daarom onveiliger dan een onverwachte overstroming
waar is aangenomen dat het grootste deel van de inwoners van het bedreigde gebied thuis is of
blijft.
7

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.1.
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Bij 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak (netto 1 of 2 dagen beschikbare tijd) neemt het aantal
verwachte slachtoffers af, omdat een deel van de inwoners succesvol preventief kan evacueren.
Deze scenario’s zijn echter minder waarschijnlijk door de verminderde voorspelbaarheid van
hoge waterstanden als gevolg van stormopzet.
Normtraject 22-2. Breslocatie: Kop van ’t Land (EB124 - TP)
Aantal slachtoffers standaard methode: 1246 (zonder evacuatie)

1 dag

2 dagen

3 dagen

1522

2385

756

345

1522

967

636

476

Preventieve evacuatie

0%

0%

59%

74%

0%

0%

12%

18%

Tabel 14:

Geen8

3 dagen

Totaal PBL Methode

1 dag

Tijd tot doorbraak

2 dagen

Verticale evacuatie

Geen8

Preventieve Evacuatie

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Kop van ‘t Land volgens de standaard methode
(Maaskant et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Bij verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied. Voor het scenario ‘1
dag voor dijkdoorbraak’ geldt opnieuw dat het PBL model strikt genomen niet geldig is. In geval
van verticale evacuatie is het percentage dat preventief evacueert, en dus het risico loopt
onderweg getroffen te worden, relatief klein. Hierdoor is het aantal slachtoffers bij verticale
evacuatie bij zowel 1 als 2 dagen voor dijkdoorbraak lager dan bij preventieve evacuatie. Bij 3
dagen tot dijkdoorbraak is het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie lager.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 16:

4.7

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Kop van ’t Land.

Meren: Normtraject 8-3

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 15 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 18. Vanwege het landelijke karakter is sprake van een
verstedelijkingsfactor van 3. Het overstromingspatroon is weergegeven in Figuur 17.
8

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.1.
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Strategie & beschikbare tijd

2 dagen

3 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

Geen9

1 dag

0%

60%

78%

80%

0%

20%

20%

20%

Locatie 2: Onderweg overvallen

7%

1%

0%

0%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

13%

1%

0%

0%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

2%

2%

2%

40%

40%

40%

Locatie 5: Thuis voorbereid

14%

14%

14%

32%

32%

32%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

4%

4%

4%

8%

8%

8%

Locatie 1: Preventief evacueren

Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Geen9

Preventieve Evacuatie

Tabel 15:

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie
Lelystad bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale evacuatie.

Figuur 17:

Overstromingspatroon breslocatie Lelystad (LIWO).

Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Lelystad in dijktraject 8-3 zijn
weergegeven in Figuur 18 en Tabel 1. De resultaten bij preventieve evacuatie laten een snelle
afname van het aantal slachtoffers zien bij 1 en 2 dagen tot dijkdoorbraak. Dit volgt
logischerwijs uit het relatief grote aantal succesvolle preventieve evacuees. De slachtoffers
vallen vooral onder de inwoners die niet succesvol kunnen evacueren. Zij worden overvallen
door de overstroming of kunnen schuilen in nabijgelegen gebouwen. Met drie dagen beschikbare
tijd neemt het aantal slachtoffers niet verder af, omdat nagenoeg iedereen preventief heeft
kunnen evacueren. De meeste slachtoffers vallen dan onder de bewoners die bewust in het
gebied achterblijven.
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Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Normtraject 8-3. Breslocatie: Lelystad(-0.4m+NAP)
Aantal slachtoffers standaard methode: 697 (zonder evacuatie)

Tijd tot doorbraak

1 dag

2 dagen

3 dagen

Geen10

1 dag

2 dagen

3 dagen

Verticale evacuatie

Geen10

Preventieve Evacuatie

Totaal PBL Methode

879

513

139

102

879

247

247

247

Preventieve evacuatie

0%

60%

78%

80%

0%

20%

20%

20%

Tabel 1:

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Lelystad volgens de standaard methode (Maaskant
et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Bij verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied. Het kleine deel dat
preventief evacueert kan binnen 1 dag het bedreigde gebied verlaten. Het aantal slachtoffers is
bij verticale evacuatie daarom gelijk voor 1, 2 en 3 dagen tot dijkdoorbraak. Bij preventieve
evacuatie is bij 1 dag tot dijkdoorbraak nog sprake van inwoners die tijdens evacuatie getroffen
worden door de overstroming (zie bovenstaand). Hierdoor is bij 1 dag beschikbare tijd het
verwachte aantal slachtoffers bij verticale evacuatie lager dan het aantal slachtoffers bij
preventieve evacuatie. Met 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak kan zo’n groot deel van de inwoners
preventief evacueren dat achterblijven niet veiliger is. Dit wordt versterkt door de relatief grote
waterdieptes na een doorbraak van traject 8-3. Het aantal slachtoffers bij preventieve evacuatie
bij twee of drie dagen beschikbare tijd is daarom lager dan bij verticale evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 18:

10

30

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Lelystad.

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Waddenkust: Normtraject 6-3

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 16 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 20. Vanwege het landelijke karakter is sprake van een
verstedelijkingsfactor van 3. Het overstromingspatroon is weergegeven in Figuur 19.
Strategie & beschikbare tijd

3 dagen

Geen11

1 dag

2 dagen

3 dagen

47%

71%

0%

0%

20%

20%

11%

3%

7%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

53%

22%

6%

13%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

2%

2%

2%

40%

40%

40%

Locatie 5: Thuis voorbereid

14%

14%

14%

32%

32%

32%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

4%

4%

4%

8%

8%

8%

Tabel 16:

0%

1 dag
0%
27%

Geen11
Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Locatie 2: Onderweg overvallen

Locatie 1: Preventief evacueren

2 dagen

Preventieve Evacuatie

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie
Tjerk Hiddesluis bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale
evacuatie.

Figuur 19:

11

Overstromingspatroon breslocatie Tjerk Hiddesluis (LIWO).

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.1.
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Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Tjerk Hiddesluis in dijktraject 6-3 zijn
weergegeven in Figuur 20 en Tabel 16. Bij deze breslocaties zijn verhoudingsgewijs de grootste
verschillen geobserveerd in vergelijking met de standaardmethode. Gelijk aan de situatie bij
normtraject 22-2 is in de laatste dag voor dijkdoorbraak geen evacuatie mogelijk als gevolg van
de hoge windsnelheden. Dit betekent dat de uitkomsten van het PBL model voor 1 dag voor de
dijkdoorbraak strikt genomen buiten het geldigheidsbereik van het model liggen.
Wanneer 1 dag voor dijkdoorbraak gestart wordt met preventieve evacuatie, zijn inwoners niet
in staat het bedreigde gebied te verlaten. In dit scenario wordt het grootste deel van de
inwoners onderweg getroffen door een overstroming. Het verwachte aantal slachtoffers neemt
bij zo’n scenario dan ook toe in vergelijking met een ‘onverwachte’ doorbraak, waar het
grootste deel van de inwoners thuis is of blijft. Als twee dagen voor doorbraak wordt gestart
met preventieve evacuatie kan ongeveer 50% van de inwoners preventief evacueren. Hierdoor
wordt nog steeds 30% van de inwoners onderweg getroffen door een overstroming. Pas als drie
dagen voor doorbraak wordt gestart met preventieve evacuatie is zo’n groot deel van de
inwoners in staat succesvol te evacueren, zodat de kans dat men onderweg getroffen wordt
beperkt is en het aantal slachtoffers sterkt reduceert. De lange benodigde tijd voor preventieve
evacuatie wordt in dit geval vooral ingegeven door de relatief lange evacuatieroutes in Friesland
en Groningen. Hoeveel personen preventief kunnen evacueren, is bepaald op basis van
gemiddelden voor heel Friesland en Groningen. Het overstromingsscenario is relatief klein ten
opzichte van het totale evacuatiegebied ‘Friesland en Groningen’. De modelinstellingen zijn
afgeleid voor heel Friesland en Groningen, waardoor deze mogelijk niet representatief is voor dit
overstromingsscenario. Met verkeersmodellen is het mogelijk het aantal geëvacueerde inwoners
in overstroomd gebied beter te bepalen.
Normtraject 6-3. Breslocatie: Tjerk Hiddesluis (Toetspeil + 1D)
Aantal slachtoffers standaard methode: 21 (zonder evacuatie)

Tijd tot doorbraak

1 dag

2 dagen

3 dagen

Geen12

1 dag

2 dagen

3 dagen

Verticale evacuatie

Geen12

Preventieve Evacuatie

Totaal PBL Methode

34

85

37

13

34

32

11

11

Preventieve evacuatie

0%

0%

47%

71%

0%

20%

20%

20%

Tabel 17:

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Tjerk Hiddesluis volgens de standaard methode
(Maaskant et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Bij de strategie verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied.
Vanwege de relatief lange evacuatieroutes leidt verticaal evacueren bij het scenario 2 dagen
voor doorbraak (1 dag beschikbare tijd) tot minder slachtoffers dan bij grootschalige
preventieve evacuatie. Wanneer 1 dag voor dijkdoorbraak met preventieve evacuatie wordt
gestart is aangenomen dat een deel van de bewoners toch preventief het bedreigde gebied
probeert te verlaten. Hierdoor neemt het aantal slachtoffers niet af tussen de scenario’s
‘onverwachte overstroming’ en ‘verticale evacuatie 1 dag voor doorbraak’.

12
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Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Het aantal slachtoffers voor ‘verticale evacuatie 1 dag voor doorbraak’ is wel een factor 3 lager
dan ‘preventieve evacuatie 1 dag voor doorbraak’. Wanneer 3 dagen voor dijkdoorbraak gestart
wordt met het evacuatie proces is het verwachte aantal slachtoffers voor verticale evacuatie
ongeveer even groot als voor preventieve evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees
Figuur 20:

4.9

b) Aantal slachtoffers

Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak voor breslocatie Tjerk Hiddesluis.

Zeeland: Normtraject 30-3

Verdeling inwoners over de PBL categorieën
In Tabel 18 is de verdeling van inwoners over de verschillende categorieën van het PBL model
weergegeven. Het deel dat succesvol preventief evacueert is als functie van de tijd daarnaast
weergegeven in Figuur 22. Vanwege het landelijke karakter is sprake van een
verstedelijkingsfactor van 3. Het overstromingspatroon is weergegeven in Figuur 21.
Strategie & beschikbare tijd

2 dagen

3 dagen

3 dagen

1 dag

2 dagen

Geen13

1 dag

0%

0%

52%

75%

0%

0%

20%

20%

Locatie 2: Onderweg overvallen

27%

9%

2%

7%

0%

0%

Locatie 3: schuilt in omgeving

53%

19%

3%

13%

0%

0%

Locatie 4: Shelter

2%

2%

2%

40%

40%

40%

Locatie 5: Thuis voorbereid

14%

14%

14%

32%

32%

32%

Locatie 6: Thuis niet - voorbereid

4%

4%

4%

8%

8%

8%

Locatie 1: Preventief evacueren

Slachtoffer
categorieën

Verticale evacuatie

Geen13

Preventieve Evacuatie

Tabel 18:

Verdeling slachtoffers over de slachtoffercategorieën van het PBL model voor breslocatie
Baarlandpolder bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij preventieve of verticale
evacuatie.
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Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Overstromingspatroon breslocatie Baarlandpolder (LIWO).

Resultaten
De resultaten van het PBL model voor de breslocatie Baarlandpolder in dijktraject 30-3 zijn
weergegeven in Figuur 22 en Tabel 19. Dit is een voorbeeld van een dijkring met sterkte
compartimentering. Gelijk aan de situatie bij normtraject 22-2 en 6-3 is in de laatste dag voor
dijkdoorbraak geen evacuatie mogelijk als gevolg van de hoge windsnelheden. Dit betekent dat
de uitkomsten van het PBL model voor 1 dag voor de dijkdoorbraak, strikt genomen, buiten het
geldigheidsbereik van het model liggen.
De resultaten voor traject 30-3 komen sterk overeen met de uitkomsten van traject 6-3
(paragraaf 4.8). Gelijk aan traject 6-3 leidt preventieve evacuatie pas tot slachtofferreductie als
hier 3 dagen voor dijkdoorbraak mee wordt gestart. Als twee dagen voor doorbraak wordt
gestart met preventieve evacuatie kan ongeveer 50% van de inwoners preventief evacueren.
Hierdoor wordt nog steeds 30% van de inwoners onderweg getroffen door een overstroming. De
lange benodigde tijd voor preventieve evacuatie wordt opnieuw ingegeven door de relatief lange
evacuatieroutes in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden.
Normtraject 30-3. Breslocatie: Baarlandpolder (Toetspeil)
Aantal slachtoffers standaard methode: 34 (zonder evacuatie)

Tijd tot doorbraak

1 dag

2 dagen

3 dagen

Geen14

1 dag

2 dagen

3 dagen

Verticale evacuatie

Geen14

Preventieve Evacuatie

Totaal PBL Methode

39

77

30

10

39

31

13

13

Preventieve evacuatie

0%

0%

52%

75%

0%

0%

20%

20%

Tabel 19:

14

34

Totaal aantal slachtoffers voor breslocatie Baarlandpolder volgens de standaard methode
(Maaskant et al. [2009a]) en het PBL model bij geen, 1, 2 of 3 dagen tot dijkdoorbraak en bij
preventieve of verticale evacuatie.

Scenario zonder voorbereidingstijd, evacuatie nog niet gestart. Zie ook paragraaf 4.2.
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Bij de strategie verticale evacuatie blijven de meeste inwoners in het bedreigde gebied.
Wanneer hier 2 dagen voor dijkdoorbraak mee wordt gestart, leidt dit tot minder slachtoffers
dan bij grootschalige preventieve evacuatie. Wanneer 3 dagen voor dijkdoorbraak gestart wordt
met het evacuatie proces, is het verwachte aantal slachtoffers voor verticale evacuatie ongeveer
even groot als voor preventieve evacuatie.

a) Percentage (succesvolle) preventieve evacuees

b) Aantal slachtoffers

Figuur 22: Percentage (succesvolle) preventieve evacuees (a) en aantal slachtoffers (b) als functie van het
aantal dagen tot dijkdoorbraak.
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Reflectie op toepassing

Met de toevoeging van het PBL model kan een orde grootte van het aantal te verwachten
slachtoffers worden opgesteld, gegeven de evacuatiestrategie voor een gebeid. Het
abstractieniveau voor de slachtofferfuncties is ‘het getroffen gebied’. Dit houdt in dat een
schatting wordt gemaakt van het aantal slachtoffers dat zich binnen het evacuatie- en
overstromingsgebied op een bepaald type locatie bevindt. Het is geen voorspelling van de
locatie waar slachtoffers vallen.
In deze studie is vigerende kennis gebruikt en aangesloten op de bestaande werkwijze in
modellering (zoals toegepast in WV21, VNK2 en het Deltaprogramma Veiligheid). Hierin zijn
gebiedsgemiddelden gebruikt om de mortaliteit van de verschillende categorieën te bepalen.
Met detailmodellen kan dit verder worden gespecificeerd en kunnen bandbreedtes in kaart
worden gebracht. Met verkeersmodellen en in combinatie met het overstromingsverloop is het
bijvoorbeeld mogelijk de locatie waar mensen worden blootgesteld en kwetsbaarheid van
getroffenen beter te bepalen. In dit geval is het ook mogelijk evacuatie na dijkdoorbraak beter
mee te nemen welke nu buiten beschouwing is gelaten. In geval van een bovenstroomse bres in
een langgerekte dijkring (en geen benedenstroomse doorbraken) kunnen in benedenstroomse
gebieden mensen nog het gebied verlaten, terwijl de overstroming al gaande is. Dit kan leiden
tot minder slachtoffers in vergelijking met de huidige berekening. Voor dergelijke situaties
wordt verdere verdieping aanbevolen.
De evacuatieschattingen zijn bepaald voor verschillende deelgebieden voor evacuatie. In Figuur
23 zijn deze deelgebieden voor preventieve en verticale evacuatie met verschillende kleuren
weergegeven. Voor alle overstromingsscenario’s binnen een deelgebied worden dezelfde
evacuatieschattingen gebruikt. De verdeling van de inwoners over de slachtoffercategorieën is
daarom ook gelijk in de verschillende deelgebieden. Bij sommige overstromingsscenario (bijv.
relatief grote of kleine scenario’s) sluit de verdeling van de inwoners over de
slachtoffercategorieën daarom niet optimaal aan op de lokale omstandigheden. Met
verkeersmodellen kan het aantal geëvacueerde inwoners beter bepaald worden, waardoor de
verdeling van de inwoners over de slachtoffercategorieën beter overeen komt met de lokale
situatie.
Als laatste zijn de effecten van evacuatie in deze studie deterministisch bepaald. Met EvacuAid
kunnen onzekerheden met behulp van een probabilistische aanpak worden meegenomen.
De integratie van het PBL model binnen SSM2015 draagt bij aan de ontwikkeling van ruimtelijke
strategieën, evacuatiestrategieën en rampenplannen vanuit het oogpunt van
slachtofferminimalisatie. Met het PBL model kan de huidige evacuatiestrategie worden
geëvalueerd op basis van de bestaande ruimtelijke inrichting, capaciteit van de infrastructuur,
de beschikbare tijd voor evacuatie en het aanwezige risicobewustzijn van de bevolking.
Knelpunten kunnen worden geïdentificeerd wat kan leiden tot aanpassing van de bestaande
strategie. Daarnaast kan bij toekomstige ontwikkelingen in de ruimtelijke inrichting rekening
worden gehouden met waterveiligheidsaspecten, zoals een evacuatiestrategie of een aantal
schuilplaatsen binnen het gebied. Met het gebruik van het PBL model kan een optimale strategie
worden ontwikkeld, wat het aantal slachtoffers als gevolg van een overstroming minimaliseert.
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a) Deelgebieden preventieve evacuatie (Maaskant et b) Deelgebieden verticale evacuatie (Kolen et al.
al. [2009b)]
[2008])
Figuur 23:
Deelgebieden bij preventieve evacuatie (a) en verticale evacuatie (b).

Uit de resultaten van de verificatie in Hoofdstuk 4 volgen eerste belangrijke inzichten over het
slachtoffer reducerend effect van evacuatiestrategieën. Voor de meeste regio’s is een duidelijk
verschil zichtbaar in het aantal verwachte slachtoffers bij preventieve of verticale evacuatie. Ook
blijkt duidelijk de impact van de beschikbare tijd. Dit betekent dat de evacuatiebeslissing
(menselijk handelen) een grote invloed kan hebben op het verwachte aantal slachtoffers en
potentieel kan leiden tot toename van het aantal slachtoffers. Een voorbeeld van zo’n situatie is
preventieve evacuatie in de kustregio’s bij weinig beschikbare tijd. In deze gevallen is
preventieve evacuatie niet mogelijk door hoge windsnelheden, zijn inwoners extra kwetsbaar als
ze wel vertrekken en is dus sprake van verhoging van het aantal slachtoffers. Bij verticale
evacuatie zijn inwoners minder kwetsbaar, omdat ze vooral veilige plekken in de omgeving
zoeken en worden er dus minder slachtoffers verwacht. De keuze voor verticale evacuatie leidt
in dit geval dus tot minder slachtoffers.
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Conclusies

Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat het PBL model geschikt is om in te bouwen in
SSM2015 voor het verkrijgen van een beeld van het aantal slachtoffers horend bij een bepaald
overstromingsscenario, uitgaande van preventieve of verticale evacuatie 1, 2 of 3 dagen
voorafgaand aan de doorbraak.
In het PBL – onderzoek (Kolen et al. [2014]) wordt het aantal slachtoffers bepaald gegeven:
-

-

De locatie en het aantal aanwezigen, hier is onderscheid gemaakt in zes locaties:
•

Locatie 1: Succesvol preventief evacueren;

•

Locatie 2: Tijdens evacuatie overvallen door overstroming;

•

Locatie 3: Schuilen in omgeving;

•

Locatie 4: Shelters;

•

Locatie 5: Thuisblijvers, voorbereid;

•

Locatie 6: Thuisblijvers, niet voorbereid.

De mortaliteit op deze locatie, hiervoor zijn functies opgesteld.

In deze studie is deze verdeling van getroffenen over de verschillende locaties voor alle
dijktrajecten in Nederland afgeleid in geval van preventieve en verticale evacuatie bij 1, 2 en 3
dagen tot dijkdoorbraak.
Het aantal slachtoffers, gegeven een evacuatiestrategie, is bepaald conform de bestaande
werkwijze is modellering (zoals o.a. toegepast in WV21, het deltaprogramma veiligheid en
VNK2), hierbij gaan we ervan uit dat het aantal getroffenen wordt bepaald op basis van het
aantal inwoners dat op het moment van de dijkdoorbraak nog aanwezig is in een gebied. Ook
zijn we uitgegaan van kentallen over de effectiviteit van evacuatie, gebaseerd op de
verschillende evacuatiegebieden, zoals deze in evacuatieschattingen Nederland zijn
onderscheiden. Indien gewenst kunnen met detailmodellen verdere analyses worden uitgevoerd.
Voor de mensen die onderweg getroffen worden wanneer ze het gebied proberen te verlaten, is
in deze studie een ‘verstedelijkingsfactor’ toegevoegd. Aan de hand van deze factor
onderscheiden we gebieden met meer en minder vluchtmogelijkheden zodat we nog rekening
kunnen houden met het feit dat mensen een veilig heenkomen proberen te zoeken.
Geconcludeerd is dat de resultaten verklaarbaar zijn op basis van de casestudies. In grote lijnen
is duidelijk dat preventieve evacuatie leidt tot minder slachtoffers dan verticale evacuatie, mits
er voldoende tijd beschikbaar is. De benodigde tijd is sterk afhankelijk van de kenmerken van
een gebied. Geconcludeerd is ook dat bij te weinig tijd het preventief evacueren kan leiden tot
veel meer slachtoffers dan verticaal evacueren, omdat veel mensen tijdens de verplaatsing
worden blootgesteld, wanneer ze het meest kwetsbaar zijn.
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Slachtofferfuncties per categorie

In het PBL onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de globaal gedifferentieerde methode en
de gedetailleerde methode. De globale methode is de basis voor SSM2015. Deze
slachtofferfuncties worden in onderstaande paragrafen beschreven. Voor meer informatie over
de achtergrond en afleiding van de functies verwijzen we naar Kolen et al. [2014].
In de globaal gedifferentieerde methode wordt de exacte locatie van de getroffenen niet
opgegeven. De bewoners die niet preventief geëvacueerd zijn (en het overstroomde gebied dus
niet tijdig weten te verlaten) worden dan verdeeld over de verschillende categorieën op basis
van het aantal inwoners binnen in het overstroomde gebied. Een deel van de
mortaliteitsfuncties in de globaal gedifferentieerde methode zijn daarom afgeleid op basis van
gemiddelden in het overstroomde gebied (bijv. de categorie ‘overvallen door overstroming’). In
onderstaande paragrafen is de slachtofferfunctie per categorie verder onderbouwd. In SSM2015
zijn alleen de default waarden gebruikt.

A.1

Slachtoffers preventieve evacuatie

Wanneer mogelijk sprake is van een overstroming kan gekozen worden voor preventieve
evacuatie van regio’s om het aantal slachtoffers onder de bevolking te verkleinen. Deze groep
wordt gedefinieerd als de mensen die voor doorbraak van een waterkering het gebied kunnen
verlaten (HKV [2009], Kolen [2013]). Ervaringen in de Verenigde Staten (o.a. Dosa et al.
[2012]) en Japan (Nomura et al. [2013]) en inzichten uit Kolen [2013] laten echter zien, dat
evacueren zelf ook niet zonder risico is. De mortaliteit door de preventieve evacuatie is hierin
niet afhankelijk van de hydraulische kenmerken van een overstroming en wordt daarom
uitgedrukt in een vast mortaliteitspercentage. Dosa et al. [2012], Nomura et al. [2013] en
Kolen [2013] geven inzicht in de mortaliteit van niet zelfredzamen tijdens preventieve
evacuatie. Gezien alleen voldoende data beschikbaar is voor ziekenhuispatiënten is het
gepresenteerde mortaliteitspercentage alleen representatief voor preventief evacueren van
ziekenhuizen.
Wanneer wordt gekozen voor een strategie op basis van preventieve evacuatie zal ook enkele
malen worden geëvacueerd, wanneer dit niet gevolgd wordt door een overstroming in het
geëvacueerde gebied. In de huidige praktijk is de frequentie van preventieve evacuatie in het
rivierengebied geschat op eens per 100 tot 200 jaar (Kolen [2013]). Dit betekent dat evacuatie
5 tot 10 keer vaker zal voorkomen dan een overstroming. Een aantal ‘onnodige’ evacuaties is
niet meegenomen in de mortaliteitspercentages. Het wordt aangeraden bij het doorrekenen van
ruimtelijke strategieën wel rekening te houden met bovenstaand gegeven.
Slachtoffers door verkeersongelukken
In de Verenigde Staten van Amerika wordt vooral preventief geëvacueerd in geval van orkanen.
Tabel 20 geeft een overzicht van enkele preventieve evacuaties. Wanneer beperkte specifieke
gegevens beschikbaar zijn over het aantal slachtoffer als gevolg van preventieve evacuatie, is
aangenomen dat het aantal (indirecte) slachtoffers voor aanlanding van de orkaan gelijk is aan
het aantal slachtoffers als gevolg van evacuatie (Sandy, Ike).
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In het Flood Control 2015 onderzoek van Wojciechowska en Kok [2010] is aangenomen dat het
aantal slachtoffers door evacuatie gelijk is aan 50% van het aantal totaal aantal indirecte
slachtoffers15. Daarnaast is in overstemming met Kolen [2013] aangenomen dat 80% van de
bewoners gehoor geeft aan evacuatie oproep en 20% van de bewoners achterblijft.
Event

Aantal
Slachtoffers

Preventieve
Evacuees

Mortaliteit

Bron

Bepaling aantal
slachtoffers

Floyd

7

2.000.000

0,0004%

CDC [2000], FIU
[1999]

Empirisch

Andrew

12

1.250.000

0,0010%

Wojciechowska
en Kok [2010]

Percentage aantal
indirecte slachtoffers

Rita

60

3.700.000

0,0016%

Wojciechowska
en Kok [2010]

Percentage aantal
indirecte slachtoffers

New
Orleans

74

1.100.000

0,0067%

Wojciechowska
en Kok [2010]

Percentage aantal
indirecte slachtoffers

Sandy

5

300.000

0,0017%

CDC [2012], NYC
[2012]

Slachtoffers voor
aanlanding orkaan

Ike

7

400.000

0,0018%

Zane et al.
[2011], NG
[2008]

Slachtoffers voor
aanlanding orkaan

Frances

6

2.000.000

0,0003%

NHC [2004],
CNN [2004]

Empirisch

Tabel 20:

Overzicht historische mortaliteitspercentages tijdens preventief evacueren.

Tijdens preventief evacueren zijn verschillende omstandigheden van invloed op het
mortaliteitspercentage. Hieronder vallen onder andere de (weers)omstandigheden waaronder
geëvacueerd dient te worden, de beschikbare evacuatietijd, de tijdens de evacuatie af te leggen
afstand, de dichtheid van het verkeersnetwerk en het aantal te evacueren personen. Naast de
fysieke aspecten van een evacuatie is gedrag een belangrijk aspect tijdens een grootschalige
preventieve evacuatie. Ervaring met grootschalige evacuaties en een zo lang mogelijke
evacuatietijd bevorderen het evacuatieproces. Een geordend verloop van evacuatie vermindert
het aantal te verwachten slachtoffers tijdens de evacuatie. De Nederlandse situatie wordt over
het algemeen gekenmerkt door korte evacuatie afstanden en betere weersomstandigheden
(met name tijdens rivier overstromingen). In Nederland is weinig ervaring met preventieve
evacuaties wat een negatief effect heeft op de verwachte mortaliteit. Gegeven deze
overwegingen kan een mortaliteitspercentage gekozen worden binnen de bandbreedte van
Tabel 21. De standaardwaarde is in lijn met Kolen [2013] gelijk aan 0.001%.
Preventieve Evacuatie

Mortaliteitspercentage

Default waarde Mortaliteit

0,001%

Range Mortaliteit

0,0005% – 0,0025%

Tabel 21:
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Mortaliteitspercentages verkeersongelukken tijdens preventief evacueren.

Gezien de spreiding in de geobserveerde mortaliteitspercentages tijdens andere gebeurtenissen (Tabel 20) is deze
aanname mogelijk aan de hoge kant
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A.2 Slachtoffers tijdens preventieve evacuatie:
overvallen door overstroming
In geval van een grootschalige evacuatie is het niet altijd mogelijk om alle te evacueren
bewoners voor dijkdoorbraak uit het bedreigde gebied te evacueren. Deze groep bevindt zich
dus na doorbraak van de waterkering in het getroffen gebied. Het deel van deze groep dat zich
niet op tijd kan verplaatsen naar een ‘beschermde’ locatie, zoals een nabijgelegen woning of
shelter, wordt ‘tijdens de evacuatie overvallen door de overstroming’.
De groep ‘slachtoffers tijdens evacuatie getroffen door overstroming’ is de groep die tijdens het
evacuatieproces door de overstroming wordt overvallen. In geval van een grootschalige
evacuatie is het niet altijd mogelijk om alle te evacueren bewoners voor dijkdoorbraak uit het
bedreigde gebied te evacueren. Een deel wordt mogelijk ‘tijdens de evacuatie getroffen door de
overstroming’ en bevindt zich dus na doorbraak van de waterkering in het getroffen gebied en
niet op de ‘beschermde’ locatie zoals een shelter of een woning. Verschillende studies laten zien
dat de overlevingskans tijdens een verplaatsing gering is wanneer men getroffen wordt door
een overstroming. Grieks onderzoek observeert een overlijdenskans van 62,5% wanneer men in
de auto getroffen wordt door een flash flood (Diakakis en Deligiannakis [2013]). Op basis van
Amerikaans onderzoek wordt geconstateerd dat ‘wanneer de auto zich in 4ft (1,2m) water
bevindt men bijna gegarandeerd verdrinkt’ (McClelland en Bowles [1999]). Ondanks dat tijdens
een flash flood over het algemeen (veel) hogere stroomsnelheden optreden in vergelijking met
een doorsnee overstroming in Nederland, is duidelijk dat overlijdenskansen significant hoger
zijn wanneer men in de auto getroffen wordt. Jonkman en Kelman [2005] analyseren
omstandigheden van overlijden tijdens storm- en rivieroverstromingen in Europa. Hierin wordt
geconstateerd dat 33% van de slachtoffers is gevallen door verdrinking in de auto. Ten slotte
wordt in het Amerikaanse model HEC-FIA en LifeSim aangenomen dat men een overlijdenskans
heeft van tussen de 38-100% wanneer men in de auto getroffen wordt (McClelland en Bowles
[2003], USACE [2011]). In dit agent-based model is ontsnappen uit auto niet mogelijk.
In dit onderzoek worden slachtoffers in de categorie ‘slachtoffers tijdens de evacuatie getroffen
door een overstroming’ gedefinieerd als personen die tijdens het proces van preventieve
evacuatie getroffen worden door de overstroming. In de bepaling van de
mortaliteitspercentages wordt meengenomen dat men, wanneer men gebruik maakt van een
voertuig en wanneer hier de mogelijkheid voor is, men uit het voertuig kan ontsnappen en
veilig, hoger gelegen gebied op kan zoeken.
In McClelland en Bowles [2003] maakt men onderscheid tussen twee zones waar personen of
getroffenen in de auto zich kunnen bevinden; de ‘chance zone’ en de ‘safe zone’. Dit is
schematisch weergegeven in Figuur 24. Volgens dit onderzoek is mortaliteit in de safe zone 0%
en de mortaliteit in de chance zone tussen de 38-100% met een gemiddelde waarde van 91%.
De drempel waarde voor ‘submerged’ en ‘not submerged’ wordt aangenomen op een
waterdiepte van 1,5 meter. Voor de stability status wordt een gemiddelde
diepte*stroomsnelheid waarde van 1,5 m2/sec (Abt et al [1989], Karvonen et al [2000], Xia et
al. [2011]).
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Toekenning mortaliteit zones volgens McClelland en Bowles [2003].

In de Nederlandse situatie is over het algemeen sprake van een onstabiele situatie of sprake
van een waterdiepte groter dan 1,5 meter (zie bijlage C voor de situatie in dijkring 22 en 43).
Dit betekent dat voor de getroffenen die tijdens evacuatie overvallen worden door een
overstroming, over het algemeen rekening zou moeten worden gehouden met een gemiddelde
mortaliteit van 91%. Deze waarde is echter afgeleid voor damdoorbraken. Daarnaast wordt in
de schematisatie uit Figuur 24 niet aangenomen dat men zichzelf in veiligheid kan brengen. Dit
leidt in vergelijking met de Nederlandse situatie tot een overschatting van de mortaliteit. In
Nederland is naast verdrinking, onderkoeling van significante invloed op de mortaliteit. Gegeven
de Nederlandse situatie wordt het gemiddelde en de ondergrens voor de mortaliteit daarom
lager aangenomen.
In het onderzoek wordt aangenomen dat personen die tijdens evacuatie getroffen worden door
een overstroming een factor 5 kwetsbaarder zijn in vergelijking met een gemiddelde persoon in
het overstroomde gebied (gemiddelde mortaliteit = slachtoffers / getroffen volgens standaard
methode).

A.3 Slachtoffers schuilt in omgeving
Van de groep preventieve evacuees die voor dijkdoorbraak niet uit het bedreigde gebied kan
evacueren is een deel in staat zichzelf in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld in bebouwing nabij
evacuatieroutes. Deze groep getroffenen ‘schuilt in de omgeving’, maar blijft kwetsbaar voor de
gevolgen van de overstroming. Omdat men slecht is voorbereid op de gevolgen van een
overstroming is de slachtofferfunctie ‘Slachtoffers Niet-Voorbereid’ van toepassing (zie hiervoor
paragraaf A-5).

A.4 Slachtoffers in shelters
Shelters fungeren als een relatief veilige plek binnen het getroffen gebied en worden door
overheden of andere hulporganisatie opengesteld voor opvang van grote groepen mensen
tijdens een overstroming. Tijdens de overstromingen in New Orleans boden de Superdome en
het Convention Center in totaal opvang aan meer dan 50.000 mensen. Tabel 22 geeft een
overzicht van de mortaliteit tijdens orkaan Katrina. Het mortaliteitspercentage op deze
opvanglocaties is o.a. afhankelijk van de geboden faciliteiten op de opvanglocatie, de lokale
omstandigheden, de opvangduur en het menselijk gedrag in een opvanglocatie.
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Een verhoogd stressniveau, een lange opvangduur en slechte omstandigheden en faciliteiten
dragen daarin bij aan een verhoogde mortaliteit. Dit resulteert in de rekenwaarde en range voor
de mortaliteit in openbare opvangruimten zoals weergegeven in Tabel 22.
Opvang

Aantal

Personen in

Mortaliteit

Bron

Locaties

Slachtoffers

Schuilplaats

Superdome

8

35.000

0,02%

Kok [2007], Jonkman et

Convention

18

20.000

0,09%

al. [2009]
Jonkman et al [2009]

Center
Tabel 22:

Heldman (2010),

Overzicht historische mortaliteitspercentages Schuilplaatsen.

A.5 Slachtoffers Thuisblijvers Voorbereid & Niet
Voorbereid
Mortaliteit van personen die zich in het getroffen gebied bevinden, wordt weergeven door
slachtofferfuncties die afhankelijk zijn van hydraulische kenmerken van een overstroming:
waterdiepte, stijgsnelheid en stroomsnelheid (Jonkman [2007]). Voor de ‘rapid rising water
zone’ en de ‘remaining’ zone is de mortaliteit weergegeven door een slachtofferfunctie, terwijl
voor de ‘breach zone’ een vast mortaliteitspercentage van 100% wordt aangenomen. Daarnaast
is op basis van vervolgonderzoek een overgangszone toegevoegd die de overgang vormt tussen
de mortaliteit in de remaining en rapid rising water zone (Maaskant et al. [2009a]).
Deze slachtofferfuncties zijn met name afgeleid op basis van data van de watersnoodramp van
1953. Gezien deze overstroming ’s nachts plaatsvond, wordt aangenomen dat de categorie
‘thuisblijvers’ dominant is onder de gevallen slachtoffers. Daarnaast heeft in 1953 geen
grootschalige preventieve evacuatie plaatsgevonden. Naast een gemiddelde mortaliteitsfunctie
wordt in Jonkman [2007] op basis van een geobserveerde spreiding in mortaliteitspercentages
een boven- en ondergrens weergegeven voor de slachtofferfuncties (Figuur 25).
In het geval van een overstroming is men vaak op zichzelf aangewezen om zichzelf in veiligheid
te brengen. Hoe te handelen tijdens een overstroming en te weten wat het beste te kunnen
doen om de eigen veiligheid te waarborgen zijn daarom essentieel (Kolen [2013]). De mate van
voorbereiding voor een overstroming speelt hierin een belangrijke rol. Binnen de categorie
Thuisblijvers wordt onderscheid gemaakt tussen voorbereide en niet voorbereide getroffenen.

Aanpassingen Huidige Slachtofferfuncties
In Jonkman [2007] wordt naast gemiddelde slachtofferfuncties, de ondergrens en de
bovengrens van deze functies weergegeven (op basis van het 95% betrouwbaarheidsinterval).
In het kader van deze studie wordt aangenomen dat de ondergrens uit de functies van Jonkman
[2007] (Figuur 25) representatief is voor het voorbereide deel van de bevolking omdat deze
groep minder kwetsbaar is tijdens een overstroming. In lijn daarmee wordt bovengrens van
deze functies representatief gesteld voor het niet-voorbereide deel van de bevolking omdat zij
extra kwetsbaar zijn tijdens een overstroming. Dit leidt tot de verdelingsparameters van de
lognormale verdeling als weergegeven in Tabel 23 en Tabel 24.
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De boven- en ondergrens van de slachtofferfuncties in Jonkman [2007] zijn van toepassing op
de remaining en rapid rising water zone. De slachtofferfunctie voor de overgangszone uit
Maaskant et al. [2009a] is gebaseerd op basis van een combinatie van de slachtofferfuncties
van de remaining zone en rapid rising water zone. Om de boven- en ondergrensfunctie voor de
overgangszone te bepalen wordt dezelfde methodiek als in Maaskant et al. [2009a] gevolgd.
Hierin wordt de slachtofferfunctie in de overgangszone bepaald als factor van de
slachtofferfuncties in de rapid rising water zone en de remaining zone, waarbij de factor wordt
bepaald op basis van de stijgsnelheid. De slachtofferfunctie voor de bovengrens (ondergrens)
van de overgangszone volgt dan automatisch uit de bovengrens (ondergrens) van de remaining
en rapid rising water zone. Het mortaliteitspercentage van 100% in de ‘breach zone’ is in de
nieuwe functies gehandhaafd.
Naar aanleiding van het geschatte percentage van het voorbereide deel van de bevolking (XVB)
en het niet voorbereide deel van de bevolking (XNVB = 1-XVB) kan het aantal slachtoffers worden
bepaald volgens Formule 1, welke de basis vormt voor de slachtofferbepaling van het deel van
de bevolking dat thuis blijft tijdens een overstroming. In deze formule is fVB de
slachtofferfuncties die gelden voor het deel van de thuisblijvers die voorbereid zijn en fNVB de
slachtofferfuncties die gelden voor het deel van de thuisblijvers die niet voorbereid zijn.
ℎ
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Figuur 25:
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2,5% en 97,5% betrouwbaarheidsintervallen die de modelonzekerheid weergeven voor de
mortaliteitsfuncties van de ‘Rapid Rising water zone’ (Bron: Jonkman [2007]).

Slachtofferfunctie Thuisblijvers –
Rapid Rising Water Zone

Type

Mu (µ)

Sigma (σ)

Thuisblijvers Voorbereid

Lognormale verdeling

1,69

0,36

Origineel (Jonkman [2007])

Lognormale verdeling

1,46

0,28

Thuisblijvers Niet Voorbereid

Lognormale verdeling

1,34

0,23

Tabel 23:
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Slachtofferfunctie Thuisblijvers –
Remaining Zone

Type

Mu (µ)

Sigma (σ)

Thuisblijvers Voorbereid

Lognormale verdeling

8,76

2,94

Origineel (Jonkman [2007])

Lognormale verdeling

7,60

2,75

Thuisblijvers Niet Voorbereid

Lognormale verdeling

6,45

2,55

Tabel 24:

Mortaliteitspercentages thuisblijvers – remaining zone.

Aanpassingen Drempelwaarden
De huidige drempelwaarde voor de waterdiepte waar de remaining zone overgaat naar de
overgangszone of rapid rising water zone is gesteld op 2,1 meter. Dit is de waterdiepte waar de
mortaliteit in de remaining zone gelijk is aan mortaliteit in de rapid rising water zone. Wanneer
de mortaliteitfuncties worden aangepast, leidt dit ook tot een andere waterstand waar deze
twee functies aan elkaar gelijk zijn. Voor de categorie ‘Thuisblijvers - Voorbereid’ leidt dit tot
een nieuwe drempelwaarde voor de waterdiepte van 2,0 meter en voor de categorie
‘Thuisblijvers – Niet Voorbereid’ leidt dit tot een nieuwe drempelwaarde voor de waterdiepte van
2,3 meter. Dit is weergegeven in Tabel 25.
Waterstand [m]
Thuisblijvers Voorbereid

2,0

Origineel (Jonkman [2007])

2,1

Thuisblijvers Niet Voorbereid

2,3

Tabel 25:

Drempelwaarden waterstand voor overgang van remaining zone naar overgangszone of rapid
rising water zone.
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Gebouwen met een droge verdieping

Om te bepalen welke gebouwen een droge verdieping hebben, is gebruik gemaakt van de AHNgegevens (Actueel Hoogtebestand Nederland). Daar waar de gegevens uit het AHN niet actueel
zijn, wordt teruggevallen op de gegevens die zijn afgeleid uit de BAG (zie ook Huizinga [2015]).
In deze methode is eerst het aantal verdiepingen bepaald. Daarna is op basis van de maximaal
mogelijke waterdiepte bepaald of het gebouw een droge verdieping heeft. Het resultaat is ook
weergegeven in LIWO
Procedure
De procedure komt neer op het bepalen van de mediane terreinhoogte en de mediane
dakhoogte van panden. De mediaan wordt gebruikt om de invloed van uitschieters te beperken.
Door de mediane terreinhoogte af te trekken van de mediane dakhoogte wordt de hoogte van
een pand bepaald. De hoogte van een pand kan worden vertaald naar het aantal bouwlagen
door de gebouwhoogte te delen door een gemiddelde bouwlaaghoogte van 2.65 meter.
Daar waar een pand is gebouwd na de opnamedatum van het AHN, zal correcte informatie in
het AHN ontbreken: de dakhoogte en maaiveldhoogte zijn identiek, mits er geen gesloopt pand
op een locatie stond. In dit geval wordt teruggegrepen op het aantal bouwlagen dat is bepaald
met de BAG.
Beschrijving werkwijze en benodigde gegevens
AHN-methode – Terreinhoogte per pand:
Voor het bepalen van de terreinhoogte is gebruik gemaakt van het gefilterde AHN2 met een
celgrootte van 5x5m2. De filtering blijkt bijzonder effectief: gebouwen en objecten (bijv. bomen
en auto's) zijn nauwkeurig verwijderd (Figuur 26). Vervolgens wordt binnen de omtrek van
ieder gebouw (polygonen afkomstig uit de BAG) de mediane waarde van de terreinhoogte
bepaald. Dit gebeurt in GIS. Er wordt gebruik gemaakt van de mediaan, omdat hiermee de
invloed van uitschieters naar beneden en/of naar boven wordt beperkt.

a) gefilterd AHN2 5mx5m
Figuur 26:

b) gefilterd AHN2 met geïnterpoleerde gaten

Effect filtering. Gefilterd AHN2 (a) en gefilterd AHN2 met geïnterpoleerde gaten (b).

AHN-methode – Dakhoogte per pand:
Voor het bepalen van de dakhoogte is gebruik gemaakt van het ongefilterde AHN2 met een
celgrootte van 0.5x0.5m2. In dit bestand zijn juist wel alle objecten aanwezig omdat er geen
filtering heeft plaatsgevonden (Figuur 27). Binnen de omtrek van ieder gebouw (polygonen
afkomstig uit de BAG) wordt de mediane waarde van de dakhoogte van panden bepaald.
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Ruw AHN2 (0,5m x 0,5 m) zonder filtering.

AHN-methode - Gebouwhoogte:
De gebouwhoogte wordt bepaald door de terreinhoogte af te trekken van de dakhoogte. Dit
levert de hoogte van een gebouw (Figuur 28).

Figuur 28:

Hoogte van gebouwen o.b.v. AHN2 methode – voorbeeld Dordrecht.

AHN-methode - Aantal bouwlagen:
Voor het bepalen van het aantal bouwlagen wordt de pandhoogte gedeeld door een gemiddelde
bouwlaaghoogte van 2.65 meter (stahoogte plus vloerdikte) met een drempelwaarde van 10cm
boven maaiveld, omdat water nooit vanaf de straat een woning in mag lopen.
BAG-methode – Aantal bouwlagen:
In de BAG is het gebruiksoppervlak per pand geregistreerd. Door het geregistreerde oppervlak
te delen door het oppervlak van het pand (de zogenoemde footprint) is te bepalen hoeveel
bouwlagen in een pand aanwezig zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat een bouwlaag pas als
zodanig wordt aangemerkt als deze groter is dan tenminste 10% van het oppervlak van een
footprint.
Reductie omvang data
Panden kleiner dan 16m2 (in de praktijk schuurtjes) zijn verwijderd. De verwijdering betreft
tevens vaak panden waarvan het aantal bouwlagen bepaald is op 0 of 1 bouwlagen, dus niet de
panden met mogelijk een droge verdieping. Met deze selectie is het aantal panden gereduceerd
met 1.6 miljoen tot ca 6.1 miljoen, ongeveer 20%.
Bepaling droge verdieping
Op basis van de maximaal mogelijke waterdiepte is bepaald of een gebouw een droge
verdieping heeft. Als eerste is de maximale waterdiepte vertaald naar het (afgeronde) aantal
natte bouwlagen met onderstaande formule:
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Natte bouwlagen = round((waterdiepte / 2.5) + 0.5)
Wanneer het aantal bouwlagen groter is dan het aantal natte bouwlagen heeft het gebouw een
droge verdieping. In geval het aantal bouwlagen kleiner of gelijk is aan het aantal natte
bouwlagen heeft het gebouw geen droge verdieping.
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