
Opdracht overstromingsrisicoatlas  
 
Wat gebeurt er bij een eventuele dijk- of duindoorbraak in Nederland? Welk gebied 
kan getroffen worden bij een dijk- of duindoorbraak, hoe snel het water naar binnen 
zal stromen, en hoe diep het water zou komen te staan? 
 
Via het computerprogramma overstromingsrisicoatlas kan berekend worden hoe  
overstromingen zullen verlopen bij de verschillende doorbraaklocaties. Ga naar: 
http://www.overstromingsrisicoatlas.nl en zorg er ook voor dat je continu 
https://www.google.nl/maps/ open hebt staan.  
 
Deze opdracht maakt je door de volgende stappen in de onderstaande volgorde te 
doorlopen: 

A. Als eerste vul je voor jezelf de enquête in.  
B. Vragen 1 t/m 19 typ je uit en deel die via google docs met iebt@pini.nl . Dit 

moet af zijn op woensdag 16 maart.  
C. Kijk nog eens naar je enquête nu je alle opdrachten heb gemaakt. Zou je het 

nog steeds zo invullen? 
D. Voor vraag 20 moet je 5 mensen enquêteren. Kies daarvoor je ouders, broers 

of zussen, buren of anderen buiten school. Geen klasgenoten. Daarna typ je 
jouw beschouwing in hetzelfde document waarin je vraag 1 t/m 19 hebt 
gemaakt. Dit moet af zijn op maandag 21 maart.  

 

1. Wat wordt er bedoeld met doorbraaklocaties? Geef een korte beschrijving. 
 

2. Wat wordt er bedoeld met hoofdkeringen? Geef een korte beschrijving. 
 

3. Wat wordt er bedoeld met regionale keringen? Geef een korte beschrijving. 
 

Zorg ervoor dat je op de overstromingsrisicoatlas weet waar de volgende 
plaatsen liggen:  
1. Monnickendam (kaart Waterland & Zaanstreek)  
2. Alkmaar (kaart Kop van Noord-Holland en Waterland & Zaanstreek) 
3. Den Hoorn (kaart Texel) 
4. Culemborg (kaart Waterschap Rivierenland)  
5. Nijmegen (kaart Waterschap Rivierenland)  
 

4. Geef voor de vijf plaatsen aan bij welke doorbraaklocaties het gebied kan 
overstromen? Let op: het kunnen meerdere doorbraaklocaties zijn per plaats. 
Noteer de plaatsna(a)m(en) of dijknaam waar de doorbraaklocatie het dichtstbij 
ligt. Gebruik hiervoor eventueel Google maps als de plaats niet goed kunt aflezen 
op de overstromingsrisicoatlas.  
Tip: maak voor vraag 4 t/m 7 een tabel waarin je de antwoorden noteert.  
 

5. Voor de vijf plaatsen noteer je vanuit welke kanten het gevaar komt. Komt het 
vanuit de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en/of het IJ 
en Noordzeekanaal? Of voor het rivierengebied van welke rivier(en) komt het 
gevaar? Noem de namen van de rivieren. Gebruik eventueel Google maps als dat 
nodig is.  

http://www.overstromingsrisicoatlas.nl/index-ora.html
https://www.google.nl/maps/
mailto:iebt@pini.nl


 

6. Zet de hoogtekaart aan voor alle overstromingen die je hebt bekeken. Geef voor 
alle vijf plaatsen een verklaring waarom de plaats wel of niet overstroomt aan de 
hand van de gegevens van de hoogtekaarten.  

 

7. Hoeveel tijd duurt het voordat het water op de vijf plaatsen is aangekomen 
volgens de berekeningen, in het ergste geval?  

 

8. Kies drie van de vijf plaatsen uit en maak een printscreen van een dijkdoorbraak. 
Plaats deze printscreen in deze praktische opdracht en zet de naam van de 
plaats erbij.  

 

Je hebt nu onderzoek gedaan naar  Alkmaar, Monnickendam, Den Hoorn (Texel), 
Culemborg en Nijmegen. Nu beantwoord je overige vragen over de 
overstromingsrisicoatlas: 

 

9. Zijn er gebieden in Waterland & de Zaanstreek die niet overstroomd raken bij een 
doorbraak? Welke gebieden vallen op? Noem de plaatsnamen van deze 
gebieden.  
 

10. Waarom denk je dat deze gebieden niet overstromen? Gebruik de kaart met 
regionale keringen en de hoogtekaart.  

 

11. Bij sommige stukken van de Noordzeekust, zoals bij Bergen aan Zee, zijn geen 
doorbraaklocaties ingetekend. Zouden hier wel of geen doorbraken kunnen 
plaatsvinden?  

 

12. Vergelijk de overstromingen langs de Noordzeekust met de overstromingen langs 
het IJsselmeer en Markermeer. Bij welk gebied is het overstroomde gebied groter 
bij een dijk- of duindoorbraak? Geef twee verklaringen voor dit verschil. Gebruik 
weer de kaart met regionale keringen en de hoogtekaart.  
 

13. Welke waterkeringen zijn hoger en steviger denk je? De dijken langs de 
Noordzeekust en het IJsselmeer en Markermeer (de hoofdwaterkeringen), of de 
dijken en kades langs de kanalen en polders midden in de Kop van Noord 
Holland (de regionale keringen)?  

 

14. De sterkte van de regionale keringen (de dijken en kades langs de kanalen en 
polders midden in Noord Holland) is niet bekend. Zouden de overstromingen in 
werkelijkheid erger of minder erg kunnen zijn? En geef een verklaring.  

 

15. In alle berekeningen wordt ervan uitgegaan dat het water 10 dagen lang door een 
gat in de dijk of het duin naar binnen kan stromen. Waarom zou dit in 
werkelijkheid wel eens anders kunnen verlopen?  

 



16. Wanneer denk je dat er meer slachtoffers zullen vallen, als de overstroming zich 
in de winter voordoet, of als de overstroming zich in de zomer voordoet? Noem 
het juiste begrip uit hoofdstuk 1 in je antwoord.  

 

17. Bij welke doorbraaklocatie zullen er volgens de berekeningen de meeste 
slachtoffers vallen?  

 

18. Bij welke doorbraaklocatie zal de schade het grootst zijn?  
 

19. Welke factoren bepalen de grootte van de schade? Noem twee factoren. Tip 
bekijk hoofdstuk 2.  

 

Ga nu 5 mensen enquêteren.  

20. Enquêteer 5 mensen en turf op je enquêteformulier de antwoorden.  Wat kun je 
concluderen over het overstromingsrisico-bewustzijn van mensen in je omgeving 
en het overstromingsrisico-bewustzijn van jezelf? Ben je door te werken met de 
overstromingsrisicoatlas bewuster geworden? Schrijf een beschouwing van 
minimaal 200 woorden waarin je ook verklaringen probeert te zoeken voor het 
overstromingsrisico-bewustzijn van de mensen in jouw omgeving en jezelf.  

 


