Bij een overstroming

Tips voor als je blijft

Evacueren en de
snelweg

Tips voor als je gaat

Een grote overstroming ontwricht de samenleving. Of
je weg gaat of blijft, je krijgt te maken met primitieve
omstandigheden. Als het water komt, betekent dit
dat er:
• Geen water uit de kraan komt.
• Geen elektriciteit en gas is.
• Geen toilet bruikbaar is.
• Geen internet is.
Ook in niet- overstroomde gebieden moet je hier
rekening mee houden.

Houd er rekening mee dat je dagen tot weken op
jezelf aangewezen bent.

Bij een evacuatie is het druk op de weg. Iedereen
wordt in een grote stroom het gebied uitgeleid en kan
niet meer terug het gebied in. Hulpverleningsdiensten
kunnen het gebied wel in- en uit. Er zijn maatregelen
om het verkeer op de snelweg zo goed mogelijk door
te laten stromen.

Houd rekening met grote drukte op de weg. Ook is de
inrichting van de wegen anders dan je gewend bent.

•

•

Huis beschermen
Draai in de meterkast de gashoofdkraan dicht en
zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit.
Ontkoppel alle apparaten die op gas of elektra
werken.
Stop een zand- of zware zak in de afvoeren
van toiletten, wastafels en waterputjes, zodat
rioolwater niet binnenkomt.

Droge plek
•	Zoek een droge plek thuis of in de buurt.
•	De meeste slachtoffers vallen door onderkoeling.
Zorg dus dat je droog en warm blijft.

Meenemen
•	Water, eten, medicatie, toiletspullen, dekens.
•	Transistorradio op batterijen, zaklampen, kaarsen,
lucifers en legitimatiebewijzen.

Deze maatregelen gelden voor evacuatie bij alle
rampen:
•	Via de normale opritten ga je in het bedreigde
gebied de snelweg op.
•	Verbod voor vrachtwagens, caravans en aanhangers
op de snelweg.
•	Toe- en afritten kunnen afgesloten zijn.
•	Verkeer kan bij knooppunten niet van de ene naar
de andere snelweg.
•	Het is niet mogelijk om via de snelweg het
bedreigde gebied in te gaan.

Overstroming in provincie Utrecht

Waarom deze kaart?

Vluchtweg
•	Controleer of je weg kan komen via dakraam of
ladder.
•	Maak duidelijk waar je bent. Hang een wit laken uit
je raam.

Route
•	Volg de aanwijzingen van de gemeente
of veiligheidsregio voor je route.
•	Neem een kaart mee en luister onderweg naar de
rampenzender.
Meenemen
•	Water, eten, medicatie, toiletspullen, dekens.
•	Zorg voor een volle brandstoftank.
•	Transistorradio op batterijen of autoradio, zaklampen,
kaarsen, lucifers, legitimatie.

Denk aan anderen
• Laat je familie en vrienden weten waar je bent
of heengaat.
•	Help anderen in jouw omgeving of onderweg.
Zorg dat je zelf niet onderkoeld raakt.

Als het echt
mis gaat...
•	Volg de instructies op van de

gemeente of volg de instructies
van Veiligheidsregio Utrecht via
www.vru.nl of via twitter:
@vrutrecht

Wat doe jij als het
mis gaat?
Blijf je of ga je weg?

?

•	Luister naar de regionale

rampenzender Radio M
via radiofrequentie FM 93.1

• Volg NL Alert
• Kijk op crisis.nl
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Wat kun je doen bij de dreiging van een
overstroming. Hoe hoog kan het water maximaal
komen? Kijk op overstroomik.nl

Als

stijgt

“We doen er alles aan om Nederland
te beschermen tegen het water,
maar de natuur is grillig. Ook bij
ons kan het een keer misgaan. Ik wil
dat iedereen dan weet wat hij of zij
kan doen”
Melanie Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur en milieu.
Overstroomik.nl geeft voor elke postcode in
Nederland aan hoe hoog het water kan komen.
In deze kaart staat wat iedereen kan doen om bij een
dreigende overstroming schade en slachtoffers te
beperken.

Ga je weg of blijf je?
Bij een dreigende overstroming kun je weggaan of
een droge plek thuis of in de buurt zoeken. De keuze
hangt samen met de ernst, soort en plaats van de
dreigende overstroming. Komt het gevaar van zee,
dan is blijven beter. Er is namelijk weinig tijd om te
evacueren en de capaciteit op de weg is voor het
drukbevolkte gebied relatief laag. Tijdens een crisis
krijg je daarom actuele informatie van je gemeente of
veiligheidsregio. Luister dus naar de rampenzender.
Op deze kaart vind je informatie over de primitieve
omstandigheden als je blijft, de uitzonderlijke
omstandigheden onderweg en hoe de snelweg eruit
ziet als je tijdig kunt vertrekken. We schetsen een
somber beeld. Als het echt mis gaat, dan is er geen
elektriciteit, kraanwater en gas. Verwarming, internet
en smartphones werken niet meer. Al met 20 cm
water kun je niet meer zien waar je loopt en je auto
heeft dan geen grip meer op de weg.

Overstromingsdreigingen in provincie Utrecht
Dreiging
uit zee

Dreiging
rivieren

Hoogwater op Nederrijn en Lek

Zeer zware storm op
het Eemmeer

Meerdaagse zeer zware
storm op de Noordzee

Bij hoge waterstanden vanaf 14 meter boven
NAP, een dreigende overstroming of doorbraak
van de rivierdijk kan je in het oranjerode gebied
het dringende advies krijgen om preventief te
evacueren. Na een dijkdoorbraak kan in het licht
oranje en gele gebied ook tot evacuatie worden
overgegaan. Dit hangt af van de waterhoogte
in de rivieren, het aantal dijkdoorbraken en de
locatie van de doorbraak. In het grijsgroene
gebied wordt niet geëvacueerd, maar kunnen de
nutsvoorzieningen wel uitvallen. Dit geldt ook in
de gebieden die overstromen.

Vanaf windkracht 11 op het Eemmeer wordt
het blauwe gebied bedreigd door een
overstroming. Door de beperkte tijd tussen
de waarschuwing voor de storm en de
daadwerkelijke overstroming, kan het gebied
niet worden geëvacueerd. Zoek een veilige en
droge plek thuis of in de buurt. Zowel in het
blauwe als in het grijsgroene gebied kunnen de
nutsvoorzieningen uitvallen.

Bij een zeer zware storm vanaf windkracht 11 op
de Noordzee die meerdere dagen aanhoudt,
in combinatie met springtij, wordt het blauwe
gebied bedreigd door een overstroming. Door
de beperkte tijd tussen de stormwaarschuwing
en de overstroming kan het gebied niet
worden geëvacueerd. Zoek een veilige en
droge plek thuis of in de buurt. In het
bedreigde gebied kunnen de nutsvoorzieningen
uitvallen.

Preventieve evacuatie
Evacuatie na dijkdoorbraak
Alleen uitval
nutsvoorzieningen
Evacuatieroute
Informatie via andere
veiligheidsregio’s

Bedreigd gebied
Alleen uitval nutsvoorzieningen

Bedreigd gebied

Deze kaart geeft een richting. Tijdens een crisis kan de
situatie anders zijn.
Actuele informatie via:
Rampenzender

Tijd: Wat je kunt doen, is afhankelijk
van de beschikbare tijd voor evacuatie.

NL Alert
crisis.nl

 mvang: Wat je kunt doen, is afhankelijk van
O
de omvang, de plaats en de soort dreiging.

Regionale
hulpdiensten

Er zijn langere trajecten op de snelwegen om de
doorstroming te bevorderen. Je kunt de snelweg oprijden,
maar afritten en knooppunten kunnen zijn afgesloten.

Er wordt aangegeven waar je wel de snelweg af kunt.
Houd rekening met een rit van 50 – 100 km

Waarom kan de informatie afwijken?

Gemeente

Gebied: Of je beter kunt blijven of juist
weggaan, wordt beïnvloed door de
eigenschappen van het gebied. Voorbeelden
zijn bevolkingsdichtheid, wegcapaciteit,
aanwezigheid van droge plekken en het effect
van water in het gebied op korte en lange
termijn.

