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“

“Wij zitten hier wel veilig 
achter onze hoge dijken

…toch?”
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 vechten
Het vechten tegen de zee en de rivieren zit diep geworteld in ons 
Hollandse DNA. We zijn trots op ons wereldberoemde stelsel van 
dijken en Deltawerken. De door de eeuwen heen opgebouwde 
kennis over waterveiligheid is inmiddels een belangrijk 
exportproduct geworden. Nederlandse ingenieurs worden 
wereldwijd ingezet bij civiele kustprojecten. Toch blijft de natuur 
ons thuisfront testen; steeds als we denken dat we veilig zijn, wordt 
het tegendeel bewezen. Was het de watersnoodramp in 1953 die 
de directe aanleiding bood tot de bouw van de Deltawerken, zo 
was het de overstroming van de rivieren in 1995 die ons gebood 
om onze achterlinies te verstevigen met het plan ‘Ruimte voor de 
Rivier’. In 2018 worden we vervolgens geconfronteerd met een 
nieuwe dreiging: extreme droogte. De stabiliteit van onze robuuste 
zeedijken staat hierdoor plotseling op het spel. En die dijken 
hebben we hard nodig bij een stijgende zeespiegel. 

 meebewegen
De laatste decennia heeft er een mentaliteitsverandering 
plaatsgevonden in het denken over waterveiligheid. De hoge 
dijken, rigide verdedigingswerken en genormaliseerde rivieren 
hebben immers geen garantie geboden voor veiligheid. Van 
‘vechten tegen het water’ (Deltawerken), verandert het credo in 
‘meebewegen met de natuur’ (Ruimte voor de Rivier). Het blijven 
verhogen van de dijken is een onhoudbaar en bovendien kostbaar 
scenario. Acceptatie van onze kwetsbaarheid wordt langzaam 
gemeengoed. Dit vereist nieuwe strategieën. 

 verticale evacuatie
Het meest letterlijk wordt ‘meebewegen met het water’ als we 
het hebben over verticaal evacueren. Dit is een voor Nederlanders 
moeilijk voor te stellen, maar steeds realistischer scenario. 
Studies wijzen uit dat op kritieke locaties, zoals het Eiland van 
Dordrecht, een verticale evacuatiestrategie nodig is om het 
risico op slachtoffers van een overstroming te beperken. Dit 
ontwerpend onderzoek tracht bij te dragen aan de ontwikkeling 
van zo’n evacuatiestrategie. We verkennen hierin de mogelijke 
overstromingsscenario’s en inventariseren de voorwaarden en 
kansen voor een eerste publieke ‘hoogwatershelter’ in het nieuw 
te bouwen Stadskantoor van Dordrecht. 
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Waterveiligheid is een landsbelang, dat stelt de nationale 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit is uitgewerkt 
in het Nationale Deltaprogramma en door alle overheden 
omarmd en verwerkt in het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ook 
de Deltawet, waar onder andere de normering voor primaire 
keringen en de zoetwatervoorziening in is vastgelegd, is hierop 
aangepast. 

Het beleid wordt ingezet op drie verschillende lagen. Naast 
preventie (1), bijvoorbeeld duinen, dijken, dammen en stuwen 
om het achterland te beschermen, is het beleid ook gericht op 
het beperken van de gevolgen van een overstroming mocht die 
zich ondanks alle primaire maatregelen toch voordoen (2) en 
crisisbeheersing (3). 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD)
Inzetten op deze drie lagen noemen we meerlaagse 
waterveiligheid. Op laag 1 en laag 3 wordt nagenoeg altijd 
ingezet. Met name het al dan niet inzetten op laag 2 is erg 
locatieafhankelijk. Daarnaast is de voorkeurstrategie binnen 
het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (DPRD) dat in de 
gebieden waar preventieve evacuatie slechts beperkt mogelijk 
is, verticaal evacueren naar hogere plekken in het gebied de 
uitgangspositie moet zijn. Gesteld wordt dat veiligheidsregio’s 
en gemeenten moeten zorgen voor de borging van horizontale 
evacuatie (een goed functionerende crisisorganisatie, een zekere 
planvorming en adequate informatievoorziening en voor een tijdig 
evacuatiebesluit) en verticale evacuatie (zelfredzaamheid, risico- 
en crisiscommunicatie, shelters en hulpverleningscapaciteit). 
Om de kansen voor evacuatie te verbeteren, moeten deze 
randvoorwaarden worden geconcretiseerd en gerealiseerd, aldus 
de voorkeursstrategie.

Waterveiligheidsplan Eiland van Dordrecht
Uit impactanalyses blijkt preventief horizontaal evacueren 
in bepaalde gebieden inderdaad onmogelijk in het geval van 
bepaalde scenario’s. Het waterveiligheidsplan van het Eiland van 
Dordrecht rekent bijvoorbeeld met een horizontale evacuatiegraad 
van 15% van de inwoners, waarbij 85% van de inwoners (100.000 
binnendijks) verticaal in hun eigen huis zullen moeten evacueren. 
Gezien de waterdieptes zal dit niet voor iedereen mogelijk zijn. 
Daarvoor zal er ook mogelijkheid geboden moeten worden om 
naar een publieke hoogwatershelter te gaan. Daarnaast zal 
er een groep niet of verminderd zelfredzame personen zijn, 
waarvoor een publieke shelter nodig is die hiervoor geschikt is 
gemaakt (bijvoorbeeld elektriciteit voor beademing, koeling van 
medicijnen etc.). In andere binnendijkse gebieden ontbreekt het 
simpelweg aan droge verdiepingen.

meerlaagse waterveiligheid

L A A G  3 :  C R I S I S B E H E E R S I N G
-  o r g a n i s a t i e  p r e v e n t i e v e  e v a c u a t i e
-  o r g a n i s a t i e  o p v a n g  g e - e v a c u e e r d e n
-  o r g a n i s a t i e  s l a c h t o f f e r h u l p
-  m a a t r e g e l e n  o m  d o o r b r a a k  t e  d i c h t e n
-  m a a t r e g e l e n  o m  w a t e r  w e g  t e  k r i j g e n
-  s t i m u l e r e n  z e l f r e d z a a m h e i d  b e v o l k i n g
  ( i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g  o v e r  v e r t i c a a l  
  e n  h o r i z o n t a a l  v l u c h t e n )

L A A G  2 :  G E V O L G B E P E R K E N D E  
M A A T R E G E L E N
-  c o m p a r t i m e n t e r i n g
-  b o u w e n  o p  k w e t s b a r e  p l e k k e n  
v e r b i e d e n  o f  o n t m o e d i g e n
-  b o u w e n  o p  h o g e  g e b i e d e n  s t i m u l e r e n
-  v e r h o o g d  b o u w e n
-  w a t e r b e s t e n d i g  b o u w e n
-  v l u c h t w e g e n  e n  v l u c h t p l a a t s e n  m a k e n

L A A G  1 :  P R E V E N T I E
-  r i v i e r v e r r u i m i n g :  v e r g r o t e n  v a n  d e  
w a t e r o p v a n g  e n  w a t e r d o o r s t r o m i n g
-  d i j k v e r s t e r k i n g :  v e r b r e d e n  e n  
v e r h o g e n  v a n  d i j k e n ,  e n  v e r b e t e r e n  v a n  
d e  s t e v i g h e i d
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opgave
           1.1 hoogwatershelter in het nieuwe stads-
kantoor van Dordrecht
De ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor is een kans om de 
eerste publieke hoogwatershelter in Dordrecht te realiseren. Door 
de publieke functie, centrale ligging en de bekendheid van het 
stadskantoor vormt dit een logische locatie voor een vluchtplaats. 
Deze shelter functioneert normaliter als een normaal gebouw, 
maar in geval van een overstroming of andere rampen kan het 
gebouw ook functioneren als publieke shelter. Dit principe van 
dubbelgebruik wordt ook wel SMART shelter genoemd. 
Deze shelter dient voor de opvang van mensen die zelf geen droge 
verdiepingen hebben of hulpbehoevend zijn. Hij moet geschikt zijn 
om mensen voor een week op te vangen, aangezien dat momenteel 
wordt gezien als de maximale tijd dat mensen nog in het gebied 
zijn na de overstroming. De locatie kan verder ook een functie 
vervullen als een evacuatie punt, dit betekent dat als de evacuatie 
opgang komt met boten, veel mensen eerst naar het stadskantoor 
gebracht worden, om vervolgens vanuit het stadskantoor uit het 
overstroomde gebied geëvacueerd kunnen worden. Om in het 
nieuwe stadskantoor een publieke shelter te maken, moet het aan 
bepaalde eisen moeten voldoen. Deze eisen worden uitgewerkt 
in een technisch programma van eisen voor hoogwatershelters 
(ontwikkeld door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Provincie 
Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en het Rijk).

Het technisch PvE zal gaan over de volgende onderdelen:
 - Energievoorziening
 - Drinkwatervoorziening
 - Gezondheidsaspecten/hygiëne
 - Toegankelijkheid
 - Installatie technisch en constructie eisen specifiek  
    voor hoogwater shelter 
    (inclusief toetsing aan bestaande bouwregelgeving)
 - Toepasbaarheid in andere gebieden in Nederland
 - Implementatie
 - Financiële haalbaarheid (kostenraming, verkenning 
    mogelijke kostendragers) 
 - Uitvoerbaarheid (kans rijkheid van bredere shelter
    strategie)

Deze publicatie, als resultaat van het Young Innovators Programma, 
geïnitieerd vanuit het College van Rijksadviseurs, toont een 
ontwerpend onderzoek naar publieke hoogwatershelters en biedt 
aanvulling op en inspiratie voor de ontwikkeling van het technisch 
programma van eisen.

opgave

1
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 1.2 breder perspectief: van shelter naar 
strategie 
Het thema waterveiligheid is inherent verbonden met 
overkoepelende thema’s als klimaatverandering en publieke 
bewustwording van onze invloed op het milieu. De opgave 
kan niet los van deze thema’s gezien en aangepakt worden. 
Bewustwording en kennis onder de bevolking is essentieel voor 
het succes van een verticale evacuatiestrategie. Het ontwerp van 
het stadskantoor en de hoogwatershelter kan bijdragen aan deze 
bewustwording. Op de langere termijn biedt de totale ontwikkeling 
van de Spuiboulevard veel kansen om de waterproblematiek 
te agenderen. Alle ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een 
‘cultuur van waterveiligheid’. De inwoners van het Eiland van 
Dordrecht dienen zich bewust te zijn van bepaalde risico’s en 
handelingsbekwaam te zijn in het geval van een overstroming. 
Een parallel kan getrokken worden met gebieden waar vaak 
aardbevingen of tornado’s voorkomen. Daar wordt kennis en 
het bewustzijn van deze natuurlijke gevaren van generatie op 
generatie doorgegeven. 
Op het schaalniveau van het Eiland van Dordrecht is de 
ambitie geuit ‘zelfredzaam en klimaatadaptief’ te worden. Een 
overkoepelende visie is nodig om te komen tot een integrale 
waterveiligheidstrategie voor een ‘Zelfredzaam Eiland’*.

opgave

*uit: MIRT-onderzoek 
Operationalisering 
Meerlaagsveiligheid 
Dordrecht

1



v e r g r o t e n  e f f e c t i v i t e i t
v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n

a a n g r i j p e n  v o o r

v o o r k o m e n  v a n
n e g a t i e v e  i m p a c t

a g e n d e r e n
b e l a n g  v a n

VEILIGHEID BEWUSTWORDING KLIMAATADAPTATIE

v e r g r o t e n
v a n  k a n s e n

1. Veiligheid

Kern van de opgave is het organiseren van de veiligheid 
van de burgers zelf. Meerlaagse veiligheid en daarbinnen 
verticale evacuatie zijn leidend. Daarnaast is de 
mogelijkheid om na de ramp relatief snel horizontaal 
te kunnen vluchten of te bevoorraden onlosmakelijk 
gekoppeld aan de verticale evacuatie. De positie van de 
shelters t.o.v. hoger gelegen gebied en de mogelijkheden 
om bestaande stedelijke structuren te gebruiken om te 
vluchten zijn hierbij essentieel, en zullen in dit onderzoek 
in kaart worden gebracht.

2. Bewustwording

De veiligheid van Dordrecht is sterk verbonden met het 
bewustzijn van het leven met het water. De buitendijks 
levende bevolking ontleent hieraan zelfs een zekere trots. 
Een interessante vraag is hoe de rest van de bevolking 
meegenomen kan worden in dit reeds aanwezige 
sentiment.
Bewustwording is een proces van vele jaren waarbij vele 
middelen kunnen worden aangewend. Het proces van 
bewustwording kan worden verdeeld over verschillende 
fasen: educatie, participatie, aanwezigheid en acceptatie. 
Hierop wordt nader ingegaan bij de aanbevelingen.

3. Klimaatadaptatie

De hoogwaterproblematiek is onlosmakelijk gekoppeld 
aan klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. 
De impact van de gebouwde omgeving op het klimaat is 
enorm. Het zou bijzonder ironisch zijn als de bouw van 
de hoogwatershelter op een negatieve manier bijdraagt 
aan het klimaat. Het gebouw zal daarom aan hoge eisen 
moeten gaan voldoen wat betreft duurzaamheid en 
klimaatadaptiviteit. Dit biedt echter ook mogelijkheden 
om een sterke identiteit te ontwikkelen met een coherente 
architectuur, welke kan bijdragen aan bewustwording. 
Klimaatadaptatie is daarom een belangrijke peiler onder 
een integrale strategie.

“ “De interafhankelijkheid tussen 
veiligheid, bewustwording 
en klimaatadaptatie vormt 

de basis voor een duurzame 
waterveiligheidstrategie. 

3 peilers
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waterveiligheid op drie schaalniveaus

waterveiligheid op drie schaalniveaus

2  2.1 eiland van Dordrecht
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 2.1 eiland van Dordrecht

waterveiligheid op drie schaalniveaus

2

DORDRECHT

BIESBOSCH

dijk

stedelijk gebied (rood)

buitendijks gebied (rood)

Maaslandkering

Haringvlietsluizen

Werelderfgoed Kinderdijk

Kop van Dordt

Amer

Lek

landelijk gebied (wit)

Nie
uwe Merwede

Bene
den Merwede

Nieu
we Maas

Oude Maas

Hollands Diep

Haringlviet

 situatie
Het eiland van Dordrecht is gelegen in de bocht van de Maas en 
heeft een rijke historie van overstromingen en inpolderingen. Het 
eiland is in zijn geheel omgeven door een primaire waterkering in 
de vorm van een dijk. De ‘Kop van Dordrecht is het kritieke punt in 
de kering en de plek waar de dijk het sterkst is. De stad Dordrecht 
is in het noordwesten gelegen en ligt deels ook buitendijks. De 
buitendijks gebieden zijn het hoogst gelegen door zandafzetting 
van de rivier. Het grootste deel van de stad en de verdere polder 
liggen tot ca. 3m onder waterniveau. De polder wordt verder in 
meerdere zones gesplits door een secundaire waterkering. 
Dordrecht zelf maakt deel uit van een interessante keten aan 
waterhuishouding, in de vorm van de Maaslandkering, Kinderdijk, 
Dordrecht en de Biesbosch.
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 overstromingsscenario’s
Het overstromen van het Eiland van Dordrecht behelst drie 
scenario’s. De eerste is een doorbraak van de zuidelijke dijken, 
maar een intacte secundaire kering. De zuidelijke polders lopen 
onder water. In scenario twee breekt ook de secundaire kering 
waardoor de stad Dordrecht onder water komt te staan, maar 
de waterhoogte nog beperkt blijft. Dit heeft te maken met het 
feit dat in dit scenario de Maaslandkering gesloten is. In het 
meest extreme scenario begeeft de Kop van Dordt het, sluit de 
Maaslandkering niet (kans van 1:100), en begeven de dijken 
van het eiland het. Door de constante aanvoer van water via de 
Merwede bij de Kop van Dordt krijgen we te maken met extreme 
waterhoogtes tot ca. 3m. Evacuatie v an het eiland is complex, 
omdat pas laat bekend is dat de Maaslandkering defect is. Een 
mislukte horizontale evacuatie via de polder is desastreus, met 
hoge slachtoffer aantallen. Mensen raken immers ‘gevangen’ in 
de polder tijdens de overstroming. Het maken van hogergelegen 
shelters voor verticale evacuatie biedt het meeste perspectief voor 
het voorkomen van hoge slachtoffer aantallen.

waterveiligheid op drie schaalniveaus

1000
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preventieve 
evacuatie

T=100.000

publieke 
shelters

verticaal 
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preventief bij
weinig tijde

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

nu 1:1.000

1:10.000 1:100.000

2  2.1 eiland van Dordrecht
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 overstromingsverloop (ca. 1 dag)

waterveiligheid op drie schaalniveaus

6,0m - NAP

1,5m-2,0m + NAP 2,0m-2,5m + NAP 2,5m-3,0m + NAP 3,0m-3,5m + NAP

2,0m-1,5m - NAP 1,5m-1,0m - NAP 1,0m-0,5m - NAP

0,5m-0,0m - NAP 0,0m-0,5m + NAP 0,5m-1,0m + NAP 1,0m-1,5 + NAP

2  2.1 eiland van Dordrecht
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 hoogste waterstand

waterveiligheid op drie schaalniveaus

2,5m - 3,0 + NAP

2  2.1 eiland van Dordrecht
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situatie na ±6uur, bij laag water, buitendijks droog

waterveiligheid op drie schaalniveaus

1,5m-2,0m + NAP

2  2.1 eiland van Dordrecht
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kaart met droge verdiepingen

waterveiligheid op drie schaalniveaus

2

1,5m-2,0m + NAP

 2.1 eiland van Dordrecht



Zelfredzaamheid

Aan de basis van het meerlaagse veiligheidsdenken staat 
de gedachte dat burgers in principe zelfredzaam zijn. 
Dat betekent dat het overgrote deel van de bevolking van 
Dordrecht zelf verticaal zal evacueren naar de hoogste 
verdieping in de woning. Op voorgaande kaarten is te zien 
dat deze verdiepingen ruimschoots aanwezig zijn. Het 
kweken van bewustwording is hierin essentieel, zodat 
de zelfredzame bevolking voorbereid is op een eventuele 
ramp. De shelter is bedoeld om de niet-zelfredzame 
bevolking te evacueren vanuit hun woning. Het gaat 
dus specifiek niet over groepen die al in het ziekenhuis 
liggen etc. Voorbeelden zijn ouderen, langdurig zieken of 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
De definitiebepaling van de niet-zelfredzamen is een 
belangrijk onderdeel voor het technisch PvE.

* | *** | ***** shelter?

De shelter voor niet-zelfredzamen is voornamelijk 
bedoeld om heel snel veel mensen te herbergen. De vraag 
reist dan hoe ‘luxe’ de shelter moet zijn. Als de rest van de 
bevolking weet dat er een extreem goed uitgeruste shelter 
ergens is, hoe overtuig je ze dan om niet te komen? Maar 
hoe borg je tegelijkertijd de waardigheid van de mensen 
die wél in de shelter opgevangen moeten worden? Tijdens 
het proces viel op dat er grote verschillen bestaan over 
de perceptie van een shelter. Enerzijds wordt er aan 
een Superdome situatie gedacht, waar al improviserend 
zoveel mogelijk  mensen geholpen worden. Anderzijds 
willen we een georganiseerder en menswaardige opvang 
maken, zeker gezien de doelgroep. Uitgangspunt voor dit 
onderzoek is in kaart brengen wat vooral de verschillen 
zijn tussen diverse aanpakken en welke doelgroepen we 
kunnen aanspreken om gebruik te maken van de shelter.

“ “zelfredzaamheid is de kern achter 
het waterveiligheidsbeleid. Mensen 

moeten zien te overleven onder 
primitieve omstandigheden 

zelfredzaam eiland

Superdome na Katrina - foto USA Today

overstroomik.nl
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard

waterveiligheid op drie schaalniveaus

2  Locatie
De Spuiboulevard is van oorsprong een havengebied. Onder 
druk van de auto is het gebied gesloopt om plaats te maken voor 
kantoren aan de rand van de stad, en het bijbehorende parkeren 
in twee parkeergarages. De Spuiboulevard loopt van de de dijk 
aan de westzijde richting de toegangsweg naar het centrum vanaf 
het station. De grootschalige aanpak wordt als niet wenselijk 
beschouwd en er zijn nieuwe gebiedsvisies gepresenteerd. Omdat 
er nog geen ontwerp of PvE beschikbaar was voor het nieuw te 
bouwen stadskantoor is de eerste opgave geweest schetsmatig 
een basis te leggen. Eerste cruciale vraag daarbij is, welke 
locatie aan de Spuiboulevard is het meest geschikt voor een 
shelterlocatie?

historische kaart Dordrecht

uitgevoerd ontwerp en locatie voor nieuw voorg-
esteld kantoor in gebiedsvisie
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard2  Waterstad
Uitgangspunt voor de zoektocht naar een locatie was het plan 
‘Waterstad’, onderdeel van de gebiedsvisie. In dit plan wordt 
aangegeven dat richting de dijk woningbouw gepland staat, 
en dat er richting het station een klein kantorenpark komt, 
waaronder het stadskantoor. Studieplek is de driehoek rond 
de van Godewijckstraat. We hebben daar twee opmerkingen 
geformuleerd:

1. De voorgestelde positie ligt ver van de dijk en het buitendijks 
gebied af, wat horizontale evacuatie na de ramp bemoeilijkt. 

2. Het gekozen kavel leidt tot compacte hoogbouw. Enerzijds is 
dit verwonderlijk gezien de afschuw tegen de reeds aanwezige 
hoogbouw, anderzijds is hoogbouw van meer dan 4/5 lagen 
complex in de verticale logistiek van een shelter. Men wordt dan 
sterk afhankelijk van liften en trappenhuizen.

voorstel waterstad uit de gebiedsvisie

voorstel stadskantoor uit de gebiedsvisie

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard2  Afstanden
Op de afbeeldingen kan men zien dat de loopafstanden tot de 
shelterlocatie zijn op 5, 10 en 15 minuten. Dit blijken na een 
eerste overleg ove rhet technisch PvE ook realistische tijden te 
zijn. Een verschuiving over de Spui-as richting de dijk beïnvloedt 
dit maar marginaal. Daarnaast is er gekeken hoe er horizontaal 
geëvacueerd kan worden in het geval van de Waterstad locatie 
d.m.v. geschakelde ‘cours’. Ons insziens is dit een overmatig 
complexe en ingrijpende infrastructurele oplossing. Uitgangspunt 
wordt dus dat de shelter in het stadskantoor zo dicht  mogelijk bij 
de dijk dient te liggen.

waterveiligheid op drie schaalniveaus

15

10

5

loopafstanden naar shelter (bestaande stadskantoor)

vluchten vanaf de voorgestelde locatie (Driehoek)
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard2  Ontsluiting
Toegang tot verschillende transport mogelijkheden is essentieel 
voor de shelter. Op de kaart is te zien dat de Spuiboulevard eindigt 
in een havengebied. Transport via water zal na een overstroming 
een grote rol spelen. De ontsluiting per weg is over de hele Spui 
min of meer gelijk, behalve dat de dijkweg aan het uiteinde richting 
de haven zit. De dijk zal ook een belangrijke rol spelen om met 
voertuigen te evacueren richting landingsplaatsen van grotere 
schepen. Binnendijks is de redding complex, omdat hier alleen 
met kleine bootjes gevaren kan worden. Parkeerplaatsen kunnen 
gebruikt worden ale tijdelijke opslag locaties voor hulpgoederen 
en heli-landplaatsen. Vooral het zuid-westelijke parkeerterrein 
kan een interessante schakel zijn in de logistieke noodhulp 
vanwege de ligging nabij spoor, weg en water.

horizontaal transport 
buitendijks water

horizontaal binnendijks 
vluchten water

hoofdwegen

dijkweg

parkeerterrein en garages
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard2  Bestaande bebouwing
Op de Spuiboulevard springen twee gebouwen in het hoog, 
het voormalige belastingkantoor en het reeds bestaande 
belastingkantoor. Beiden voorzien van een parkeergarage erachter. 
Deze opzet tast het stedelijk weefsel sterk aan, maar in het kader 
van duurzaamheid willen we in dit onderzoek ervan uitgaan dat we 
niet zomaar slopen.We willen immers niet de problematiek alleen 
maar erger maken. Daarnaast ligt het bestaande stadskantoor 
dicht bij de dijk en staan er meerdere gebouwen leeg of op de lijst 
om vervangen te worden rondom dit gebouw. Vooral het T-vormige, 
zieltochende Crownpoint gebouw zien we als belangrijk onderdeel. 
Dit gebouw ligt namelijk vrijwel tegen de dijk. Uitgangspunt wordt 
om Crownpoint en het bestaande stadskantoor te vervlechten met 
elkaar, en zo ook een nieuwe aansluiting tussen de binnenstad en 
achtergelegen kwartieren te realiseren.

bestaande opzet Spuiboulevard

concept toevoegen extra laag bebouwing tussen stad-
skantoor en Spui

Stadskantoor en Crownpoint als dichtsbijzijnde ge-
bouwen aan de dijk.In geel voorgestelde woningbouw

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.2 spuikwartier/spuiboulevard2  Conceptingreep Spuiboulevard
De uitgangspunten Veiligheid, Bewustwording en Klimaatadaptatie 
vormen de basis voor een aantal ontwerpstappen. Daarnaast 
hebben we een aanzet gemaakt om te laten zien dat de scheiding 
tussen kantoor en woningbouw deels opheffen een mooi 
architectonisch uitgangspunt kan zijn voor Dordrecht. Zo worden de 
kantoren meer vervlochten in het kleinschalige weefsel eromheen. 
Daarnaast proberen we met extra woningbouw aan de Spuizijde 
het Dordts karakter terug te brengen, met veel doorkijkjes. Op 
de kop bij de dijk wordt de parkachtige Spuiomgeving ingekaderd 
door een kop, omdat het park een ‘plek’ dient te zijn. De transfer 
functie is secundair.

Veiligheid
- locatie dichtbij de dijk om horizontaal transport te minimaliseren 
en gebruik te maken van de naastgelegen haven.
- een laag gebouw om verticaal transport te minimaliseren
- tussenruimtes maken als bufferzones
- parkeren gebruiken om maaiveld op te hogen
- dubbelgebruik van naastgelegen gebouwen om te dienen als 
tijdelijke opslag. B.v markthal, overdekt parkeren etc.

Bewustwording
- een herkenbare materialisering die de shelter en daarmee 
de waterproblematiek zichtbaar maakt. In dit geval een nieuwe 
structuur op een bestaande betonnen plint.

Klimaatadaptatie
- hergebruik van gebouwen
- optoppen of vervangen van kantoren d.m.v. houtbouw
- binnentuinen en parkaanleg meenemen

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.3 stadskantoor2  PvE-ruimtelijk
Kernvraag voor dit onderzoek is hoe het inpassen van een shelter 
de ruimtelijke structuur van het stdaskantoor beïnvloedt. Omdat 
er nog geen ontwerp voor het stadskantoor zelf is hebben we als 
uitgangspunt het recent opgeleverde stadskantoor van deventer 
genomen (Neutelings Riedijk). Op deze manier kan er een 
adequate schatting gemaakt worden van de schaal en omvang van 
het nieuw te bouwen stadskantoor. Voorgesteld in de ‘Waterstad’ 
is een bandbreedte van 21.000-35.000m2, met de notitie dat het 
Stadhuis nog in de binnenstad zit. Deventer heeft ca. 100.000 
inwoners, Dordrecht 120.000. Het oppervlak van Deventer is 
24.000m2 inclusief stadhuis. We zijn daarom uitgegaan van een 
oppervlak van ca. 21.000m2, de onderkant van de bandbreedte 
uit de gebiedsvisie. Als PvE zijn de ruimtes uit het stadskantoor 
Deventer overgenomen.

waterveiligheid op drie schaalniveaus

Stadhuis Deventer, Neutelings Riedijk

Bestaande stadhuis in Dordrecht
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 2.3 stadskantoor2  PvE-logistiek
De shelter is in grote mate afhankelijk van een duidelijk logistiek 
plan, en voldoende ruimte daarvoor. Om te bepalen wat er nodig is 
, is er een inventarisatie en categorisering gedaan:

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.3 stadskantoor2  Bestaande bebouwing

ligging aan dijk is 
preferabel

entree Spuiboulevard 
wordt sleutelpunt

bestaande Crownpoint en 
Stadskantoor (deels) 
behouden. Crownpoint 
wordt shelter. 

bestaande parkeerplaats opheffen en 
implementeren in shelteroplossing

waterveiligheid op drie schaalniveaus

Crownpoint

Stadskantoor (bestaand)



29

 2.3 stadskantoor2  Woningbouw - randen

typologie toevoegen die 
dubbelgebruik faciliteert 
(bovenwoningen met 
garages en winkels)

randen afmaken met 
woningbouw en kantoor 
ingepast tussen bebouwing

Binnentuinen bieden 
potentie voor parkeren op 
maaiveld

Lage bebouwing is 
preferabel in het geval 
van een shelter

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.3 stadskantoor2  Pleinen

groot logistiek plein 
aan de dijkzijde van het 
complex

pleinen tussen het 
gebouw zorgen voor 
logistieke ruimte voor 
de bevoorrading van de 
shelter

deel is overdekt om in 
een noodsituatie grote 
groepen mensen snel te 
kunnen ontvangen

duidelijke ingang 
richting de stad met 
Dordts karakter

hoven tussen de volumes 
van het stadskantoor 
sluiten aan bij de 
Dordtse traditie

wandelroute van 
kathedraal het centrum 
uit blijft gehandhaafd

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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 2.3 stadskantoor2  Park

kop beëindigt het park 
en maakt een aansluiting 
op de dijk. Via het 
kopgebouw kunnen goederen 
naar de shelter

parkomgeving tussen de 
woningen en water, zoals 
voorgesteld in het plan 
‘Waterstad’

winkels en parkeren onder 
woningen zorgen voor 
interessante mogelijke 
wisselwerking met het 
park

waterveiligheid op drie schaalniveaus

paden langs het water 
richting de kop, plint 
van de kop bevat horeca 
aan het water
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 2.3 stadskantoor2  Kop

hellingbaan maakt 
kop toegankelijk bij 
verschillende hoogtes van 
de waterstand

luchtbrug verbindt de kop 
met de shelter

het kopgebouw vormt de 
schakel tussen de dijk 
en de shelter, goederen 
kunnen via de kop de 
shelter ingebracht worden

samen met de ruimte onder 
de woningen ontstaat 
er een logistieke 
bufferruimte aan het 
plein

waterveiligheid op drie schaalniveaus



distributie

Langs het Spui wordt voorgesteld om opgetilde woningen 
te maken met daaronder parkeren/opslag en winkels. 
De ‘Kop’ is een verhoogd volume dat de shelter verbindt 
met de dijk via een hellingbaan. Door het vormen van 
een tijdelijke opslag tussen de shelter en de benodigde 
aanvoer van hulpgoederen kan reeds een deel van de 
voorraad voor de shelter bij onzekere toestanden toch 
aangevoerd en opgeslagen worden. Dit zonder dat het 
kantoor dat de shelter herbergt daarvoor al ontruimt 
hoeft te worden. Last minute kan dan besloten worden 
de shelter alsnog te ontruimen en extra te bevoorraden.

Antwerpen heeft een rijke traditie van overkappingen aan 
het  water en is een interessante referentie voor Dordrecht. 
Voor de verdere ontwikkeling van shelters in Dordrecht 
is het vanuit de logistiek  gezien goed om na te denken 
hoe dit gekoppeld kan worden aan interessante functies, 
zoals een markthal, verhoogd terras/café, openbare 
ruimte etc. De overkapping van het schouwburgplein laat 
zien dat er veel architectonisch potentieel zit in ingrepen 
van deze schaal. 

“ “er is weinig tijd om ons voor te 
bereiden, we weten pas dat het écht 
misgaat als de last-minute sluiting 

van de Maaslandkering niet lukt

havenarchitectuur

Hangar 26 Antwerpen

Dokmarkt Antwerpen

Schouwburgplein Antwerpen
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 2.3 stadskantoor2  Functies
Om een goede indruk te kunnen geven van de invloed van de 
shelter op het stadskantoor is er een vlekkenplan gemaakt. 
De verschillende ruimtes zijn gebaseerd op het stadhuis van 
Deventer, zoals eerder aangegeven. In blauw is gemarkeerd wat 
de belangrijkste overwegingen zijn op functiegebied m.b.t. de 
shelterfunctie.

- parkeren op maaiveld om een opgetild maaiveld te krijgen dat 
droog blijft tijdens de overstroming

- overdekt binnenplein om in korte tijd veel mensen te kunnen 
ontvangen

- auditorium op de eerste verdieping als transferzone de shelter in 
vanaf het overdekte binnenplein en de luchtbrug

- toegang tot het auditorium via de gevel

- luchtbruggen om de rest van het gebouw en het restaurant 
bereikbaar te houden na de overstroming

- restaurant op de verdieping om beschikbaar voedsel, voorraden 
en voorzieingen droog te houden.

- installaties op het dak om ze te beschermen tegen overstroming 
en korte afstanden te hebben naar de zonnepanelen i.v.m. 
energieopslag

waterveiligheid op drie schaalniveaus

Entree
200m2

Vergaderzalen
800m2

Vergaderen
600m2

Wachtgebied
400m2

Entree
350m2

Expositie
550m2

Publiekbalies
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Parkeren
1700m2

Kantoren
550 m2

Lobby
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Service
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Kantoren
500m2

Parkeren
4000m2

Burgerzaal
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Lobby
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Publiekbalies
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Kantoren
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250m2

Kantoren
1000m2
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200m2

Kantoren
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800m2Lobby
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Service
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Kantoren
500m2

Lobby
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Lobby
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Kantoren
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Service
190 m2

Lobby
160 m2

Trouwzaal 400 m2

kantoren
 400 m2
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250m2

Keuken
470m2

Entree
200m2

Kantoren
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Kantoren
800m2Lobby

140 m2

Service
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Kantoren
500m2

Lobby
400m2

Raadzaal
800m2

Auditorium
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Service
140 m2

vergaderzalen
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Kantoren
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Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Restaurant
1000m2

Kantoren
400 m2

Service
140 m2

Kantoren
1000m2

Huiskamer/service
190 m2

Lobby
160 m2

Burgermeester & wethouders
250m2

Lobby
120 m2

vergaderzalen
1350m2

vergaderzalen
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Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Service
140 m2

Service
140 m2

Noodvoorzieningen
600m2

Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Service
140 m2

Begane grond

Verdieping 01

Verdieping 02

Verdieping 04

Verdieping 05

Verdieping 03
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Vergaderzalen
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Expositie
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Entree
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Kantoren
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Service
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Kantoren
500m2

Lobby
400m2

Lobby
1700m2

Kantoren
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Service
190 m2

Lobby
160 m2

Trouwzaal 400 m2

kantoren
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Entree
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Keuken
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Entree
200m2

Kantoren
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Kantoren
800m2Lobby

140 m2

Service
140 m2

Kantoren
500m2

Lobby
400m2

Raadzaal
800m2

Auditorium
400m2

Service
140 m2

vergaderzalen
1350m2

Kantoren
580m2

Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Restaurant
1000m2

Kantoren
400 m2

Service
140 m2

Kantoren
1000m2

Huiskamer/service
190 m2

Lobby
160 m2

Burgermeester & wethouders
250m2

Lobby
120 m2

vergaderzalen
1350m2

vergaderzalen
1350m2

Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Service
140 m2

Service
140 m2

Noodvoorzieningen
600m2

Kantoren
500m2

Lobby
140 m2

Service
140 m2

Begane grond

Verdieping 01

Verdieping 02

Verdieping 04

Verdieping 05

Verdieping 03

parkeren op maaiveld 
onder binnentuinen en het 
overdekte maaiveld

overdekt binnenplein
auditorium met uitgang 
richting het grote plein

luchtbruggen verbinden de 
verschillende gebouwen installaties op het dak

restaurant op hogere 
verdieping
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 2.3 stadskantoor2  Architectuur
Door voor een sterke beeldtaal van een betonnen plint met houten 
opbouw te gaan worden de twee thema’s bewustwording en 
klimaatdaptatie versterkt. Een kantoor uit massiefhout zou een 
sterk gebaar richting de klimaatproblematiek zijn. De herkenbare 
leesbaarheid van het gebouw kan gebruikt worden in de eductaie 
over waterveiligheid. 

waterveiligheid op drie schaalniveaus

gevelfragment gevelfragment hoogwater 
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constructie markthal/secundaire 
logistiek

constructie verlichting/hoogwater 
wegmarkers

 2.3 stadskantoor2  Beeldtaal
De beeldtaal van het stadskantoor kan vertaald worden in meerdere 
gebouwen en objecten die zijn gerelateerd aan het water. In Den 
Bosch worden b.v. alle gebouwen op of aan de vestingwerken 
gematerialiseerd uit staal. Een soortgelijk gedachtegoed kan in 
Dordrecht uitgerold worden ter versterking van de bewustwording 
over hoog water.

waterveiligheid op drie schaalniveaus
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de shelter

de shelter

3  3.1 doelgroep en voorwaarden
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 3.1 doelgroep en voorwaarden3  Doelgroep
Niet zelfredzaam is ten tijde van dit onderzoek een nog niet verder 
bepaald begrip. We hebben daarom een aantal veelvoorkomende 
niet-zelfredzame groepen geïdentificeerd. Deels door overleg met 
de gemeente Dordrecht, deels door eigen onderzoek. Per groep is 
gekeken naar de volgende drie factoren:

1. doelgroep
2. benodigde hoeveelheid ruimte
4. welke opstelling past daar bij?
3. welke kantooropstelling past daar bij?

Het Rode Kruis gaat uit van 3,75m2 per persoon in een noodshelter. 
(Bron: Rode Kruis)

 Voorwaarden
Het eerste overleg over het technisch PvE liet zien dat er vanuit 
gegaan wordt dat de shelter waarschijnlijk een heel basic versie 
gaat worden, waar een zekere mate van zelfredzaamheid (eigen 
eten meenemen, toiletpapier, deken etc.) waarschijnlijk toch 
verwacht gaat worden. Een kleine groep mensen die echt niks 
zelf kunnen regelen zullen worden geholpen uit de algemene 
voorraden. 

De groep zal ook in staat moeten zijn om bij noodweer maximaal 
ca. 15 minuten te lopen naar de shelter. Mensen die immobiel 
zijn worden opgehaald, maar dit wordt zoveel als mogelijk 
vermeden, gezien de  barre omstandigheden die te verwachten 
zijn. (omgewaaide bomen etc.)

de shelter
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 3.1 doelgroep en voorwaarden3

de shelter
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 3.1 doelgroep en voorwaarden3

de shelter
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 3.1 doelgroep en voorwaarden3

de shelter

 Doelgroep
Naast de niet zelfredzamen zijn er ook andere mensen aanwezig 
in de shelter:

- evacuatieleiding
- medisch personeel
- militairen
- technici
- rode kruis personeel en vrijwilligers
-...

Er kan vanuit gegaan worden dat de shelters in Dordrecht een 
belangrijke rol zullen gaan spelen in de evacuatie van de stad. 
Vooral het Stadhuis zal daar door zijn functie en centrale ligging 
geschikt voor zijn. Dat betekent dat er ruimte in de shelter 
vrijgehouden dient te worden om deze processen te faciliteren.

 Voorwaarden
Het is van belang om een goed plan van aanpak te hebben wanneer 
de shelter in gebruik genomen wordt. Het gaat namelijk om een 
bijzondere groep vluchtelingen. Deze groep zal in verscheidene 
configuraties opgevangen moeten worden. Zo kunnen we ons 
voorstellen dat er een soort ziekenzaal is, een plek waar mensen 
met psychische problemen tot rust kunnen komen zonder de 
stress door te geven aan de rest, en verscheidene opstellingen in 
de shelter zelf. Van families die zich een kantoor of kastengroep 
toe-eigenen, tot individuen die gezamenlijk op de slaapzaal liggen.
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 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter

 overzicht
Uitgangspunt voor de shelter is dat er ca. 1000 personen 
opgevangen kunnen worden. De opstellingen zijn gebaseerd op de 
voorgestelde groepen van paragraaf 3.1.

kantooropstelling shelteropstelling

organisatie/HQ en installatieruimte

standaard verdieping

entree/aanmelding en bufferzone
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 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter

 types
Er is onderzocht hoe in verschillende kantooropestellingen 
verschillende dichtheden gerealiseerd kunnen worden. De vraag 
‘wat doen we met het bestaande meubilair’ verschilt. In sommige 
gevallen wordt alles in een hoek geschoven (zie plattegronden), in 
andere gevallen is er een vaste opstelling die gebruikt kan worden 
om clusters van mensen te maken. Veel is afhankelijk van hoeveel 
luxe de shelter dient te bieden en hoeveel tijd er is om de shelter 
in te richten. De eerste technische PvE overleggen wijzen eerder 
richting de 2,0-3,7m2 per persoon (zeer basic).

22

Standaard Kantoor
Type: 2 persoonswerkplekken
Capaciteit: 22 personen
Werkplek: 12,0 m2 pp
Totaal: 24,0 m2 pp

Standaard kantoor

Type: 2 persoons werkplekken
Capaciteit: 22 personen
Werkplek: 12,0m2 pp
Totaal: 24m2 pp
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 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter

3,02,0

116

Optie A : 116 personen
Type: 8 persoonskamer
Doelgroep: Alleenstaande
Slaapplek: 2,0 m2 pp
Totaal: 4,0 m2 pp

2,0 m2 pp 5,0

60

Optie C : 60 personen
Type: 4 persoonskamer
Doelgroep: Gezin 
Slaapplek: 5,0 m2 pp
Totaal: 10,0 m2 pp

5,0 m2 pp3,0

4,0

92

Optie B : 92 personen
Type: 6 persoonskamer
Doelgroep: Koppels
Slaapplek: 3,0 m2 pp
Totaal: 6,0 m2 pp

3,0 m2 pp

Optie A (individuen)

Type: 8 persoons kamers
Capaciteit: 116 personen
Slaapplek: 2,0m2 pp
Totaal: 4,0m2 pp

meubilair

Optie B (koppels)

Type: 6 persoons kamers
Capaciteit: 92 personen
Slaapplek: 3,0m2 pp
Totaal: 6,0m2 pp

Optie C (gezin)

Type: 4 persoons kamers
Capaciteit: 60 personen
Slaapplek: 5,0m2 pp
Totaal: 10,0m2 pp

 standaard
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 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter

L
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ap

Huiskamer
/service
400 m2

Speciale ruimtes
Type: Vergaderzalen
Capaciteit: 180

L
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ap

Administratie en 
toelating
350 m2

Wachtruimte
700 m2

Speciale ruimtes
Type: Aanmelding en administratie
Doelgroep: gewonden, zieken, hulpbehoevende
Slaapplek: 7 m2 pp
Totaal: 14 m2 pp
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Speciale ruimtes
Type: Medische zorg
Doelgroep: gewonden, zieken, hulpbehoevende
Slaapplek: 7 m2 pp
Totaal: 14 m2 pp

7,0 m2 pp

vergaderzalen

Capaciteit: 180 personen
Oppervlak: 1400m2

Administratie

Type: entree/aanmelding
Capaciteit: 400 personen

Medische zorg

Type: ziekenzaal
Capaciteit: 60 personen
Slaapplek: 7,0m2 pp
Totaal: 14,0m2 pp

 specials
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 plattegrond BG

Kantoor +1

Begane grond
40 kantoorplekken
Expositie en vergaderzalen

Entree
150m2

Keuken
470m2

Lobby
140 m2

Lobby
140 m2

L

Trap

22

18

vergaderzalen
500 m2

L

Trap

Expositie
350m2

Kantoor +1

Begane grond
40 kantoorplekken
Expositie en vergaderzalen

Entree
150m2

Keuken
470m2

Lobby
140 m2

Lobby
140 m2

L

Trap

22

18

vergaderzalen
500 m2

L

Trap

Expositie
350m2

Kantoor

40 werkplekken
expositie en vergaderzalen
parkeren

Shelter

onder water

 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter
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 plattegrond VD01

Kantoor +1

Eerste verdieping
40 kantoorplekken
Audiotorium en huiskamer

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

22

18

Auditorium
700m2

Huiskamer
/service
500 m2

Tuin
1500 m2

Shelter +1

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

Administratie en 
toelating
350 m2

Tuin
1500 m2

116

86

Eerste verdieping
202 slaapplekken
Administratie en toelating

Kantoor

40 werkplekken
auditorium en huiskamer
verhoogde binnentuin

Shelter

202 slaapplekken
toelating en administratie
binnentuin

 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter
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 plattegrond VD02

vergaderzalen
1200 m2

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

22

18

Huiskamer
/service
400 m2

Kantoor +2

Tweede verdieping
40 kantoorplekken
11 vergaderzalen

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

Opslag
500 m2

92

Staf en 
Rampenbestrijding
900m2

L

Trap

104

Shelter +2

Tweede verdieping
196 slaapplekken
Staf en rampenbestrijding
Aanvoer en opslag goederen

Kantoor

40 werkplekken
11 vergaderzalen

Shelter

196 slaapplekken
aanvoer goederen via Kop
staf en rampenbestrijding

 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter
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 plattegrond VD03

Kantoor +3

Derde verdieping
40 kantoorplekken
11 vergaderzalen

vergaderzalen
1200 m2

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

22

18

Huiskamer
/service
400 m2

Shelter +3

Derde verdieping
301 slaapplekken
Medische zorg

vergaderzalen
1200 m2

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

22

22
Huiskamer
/service
400 m2

vergaderzalen
1200 m2

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

22

22

Lobby
140 m2

L

Trap

68

116

L

Trap

Medische zorg
900m2

117

Opslag medische 
zorg

Kantoor

40 werkplekken
11 vergaderzalen

Shelter

301 slaapplekken
medische zorg

 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter
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 plattegrond VD04

vergaderzalen
1200 m2

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

18

Huiskamer
/service
400 m2

Kantoor +4

Vierde verdieping
18 kantoorplekken
11 vergaderzalen

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

46

Dieren shelter
70 m2

kind/familie ruimte
70 m2

kind/familie ruimte
70 m2

128

Shelter +4

Vierde verdieping
174 slaapplekken
Opslag, speciale kamers, lounge

Kantoor

18 werkplekken
11 vergaderzalen

Shelter

174 slaapplekken
noodtoiletten (emmers met zakken)
kolfkamer/kind- familieruimte
dierenasiel

 3.2 inrichting van de shelter3

de shelter
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 plattegrond VD05

Lobby
140 m2

L

TrapL

Trap

18

Technische Ruimte 
Noodvoorzieingen
600m2

Kantoor +5

Vijfde verdieping
18 kantoorplekken
Technische ruimte

Technische Ruimte 
Noodvoorzieingen
600m2Lobby

140 m2

L

TrapL

Trap

24

Shelter +5

Vijfde verdieping
86 slaapplekken
Technische ruimte

Kantoor

18 werkplekken
technische ruimte

Shelter

24 slaapplekken
werkplekken staf en crisibeheer
technische ruimte en noodstroom
waterbuffers

 3.2 inrichting van de shelter3
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 3.3 rampscenario’s3

de shelter

 Voor de ramp
Het bevoorraden van de shelter met goederen en vluchtelingen 
is de opgave bij uitstek. Belangrijkste observatie tijdens het 
ontwerpproces is geweest dat er een heldere scheiding moet zijn 
tussen de aanvoer van  burgers, en de aanvoer van goederen. Als 
dit teveel door elkaar loopt ontstaat er chaos. In dit ontwerp is 
er een heldere scheiding, die versterkt wordt door het opgetilde 
niveau van de entree van het stadskantoor. Vanuit het weste 
is men in staat goederen aan te voeren, waarbij het grote plein 
niet gebruikt wordt voor het ontvangen van vluchtelingen. Gezien 
de zeer korte periode waarbinnen de evacuees gehuisvest en 
getransporteerd kunnen worden is het verhoogde entree aan de 
oostzijde essentieel om als bufferzone te dienen. Vluchtelingen 
kunnen hier ontvangen worden en eventueel wachten totdat de 
shelter in gereedheid is gebracht. 
Naast de buffering van mensen wordt het kopgebouw en de 
begane grond van de woningen in het park gebruikt als tijdelijke 
opslag voor de aangeleverde goederen. Dit maakt dat er zonder de 
grote impact van het volledig ontruimen van het kantoorgebouw, 
er toch al voorbereidingen getroffen kunnen worden. Dit verhoogd 
de reactietijd en de fouragering van de shelter. 

 Na de ramp
Na de ramp ligt de focus volledig op een zo snel mogelijke 
horizontale evacuatie via het water. De hellingbaan bij de kop zorgt 
ervoor dat er bij wisselende waterstanden makkelijk aangemeert 
kan worden met boten. Vrachtwagens kunnen na ca. 6 uur over 
de dijk rijden richting andere evacuatie locaties. De luchtbrug 
richting de kop zorgt ervoor dat de stroom vluchtelingen goed 
gecontroleerd kan worden. Belangrijke vraag: de mensen in de 
shelter zijn naar verhouding zeer goed af. Worden zij als eerste of 
als laatste geëvacueerd?

Superdome na Katrina - foto USA Today
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 3.3 rampscenario’s3

de shelter

 uitgangspunt
heldere scheiding van aanvoer goederen en mensen

aanvoer goederen vanuit 
de haven

aanvoer personen vanuit 
de stad
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 3.4 simulatie tijdsverloop3

de shelter

 4 dagen voor de overstroming
Goederen worden vanuit het westen via boot en vrachtwagen 
aangeleverd. Het is onzeker of er een overstroming zal 
plaatsvinden, maar de hoogste staat van paraatheid is afgekondigd 
omdat er een bekend defect is aan de Maaslandkering. De kop 
wordt ontruimd en voorzien van de eerste hulpmiddelen.
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 3.4 simulatie tijdsverloop3

de shelter

 48 uur voor de overstroming
De orkaan die zich boven de oceaan heeft gevormd neemt in kracht 
toe en komt onze kant op. De Maaslandkering is nog steeds defect 
en de waterstanden in de rivier zijn zeer hoog door zware regenval 
in geheel Europa. In Limburg zijn al delen onder water gelopen. 
Er wordt begonnen de eerste kantoorvleugels te ontruimen en de 
eerste hulpgoederen worden de shelter ingebracht vanuit de Kop.
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 3.4 simulatie tijdsverloop3

de shelter

 24 uur voor de overstroming
Het is nu bekend dat er dijken zullen gaan breken door de 
extreme waterstanden. Delen van Rotterdam zijn al geëvacueerd. 
De bewoners zijn gewaarschuwd en de shelter wordt in allerijl 
ingericht door het leger. De eerste burgers arriveren. Grotendeels 
te voet, maar een aantal laagbouw seniorencomplexen zijn per 
bus geëvacueerd. Iedereen wordt met dekens opgevangen in de 
centrale ontvangsthal van het stadhuis. Het is er droog, het ligt 
hoog, de mensen voelen zich veilig. De zwakste groepen worden al 
in de shelter ondergebracht, maar een groot deel van de mensen 
brengt de nacht in de hal door.
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 3.4 simulatie tijdsverloop3

de shelter

 4 uur voor de overstroming
De laatste mensen zijn aangekomen en het noodweer beukt 
onophoudelijk op het gebouw. Delen van de gevel van de hal zijn 
verwoest en iedereen is in veiligheid gebracht in de shelter zelf. In 
grote delen van de stad is de stroom uitgevallen. De shelter maakt 
zich gereed om over te gaan op noodstroom.



“ “
de paniek is volledig als we het water 
aan zien komen. Wrakstukken slaan 
tegen de gevel en de stroom valt uit. 

In het donker kruipen we bij elkaar, de 
wind giert om het gebouw. Een baby 

huilt, we horen verderop gegil. Ik ken 
mijn buurman niet, maar stil houden 

we elkaar vast..
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 3.4 simulatie tijdsverloop3

de shelter

 tijdens en na de overstroming
De noodstroom staat aan en de shelter maakt zich op om te gaan 
evacueren. Na twee dagen komen de eerste boten aan bij de Kop 
en kunnen de eerste mensen de shelter uit. Een hoofdkwartier 
voor de evacuatie van de stad wordt ingericht. Helicopters vliegen 
af en aan. Na een week zijn de meeste mensen de shelter uit, 
maar nog lang wordt het gebouw gebruikt als centraal punt voor 
de wederopbouw en hulp aan de stad Dordrecht.
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de shelter
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AANBEVELINGEN

aanbevelingen

4  4.1 integrale opgave
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aanbevelingen

4  4.1 integrale opgave  veiligheid - bewustwording-klimaat
Het maken van een shelter gaat gepaard met een breed scala van 
andere activieteiten in de stad. Zo wordt er in Dordrecht gewerkt 
aan bewustzijn over waterveiligheid en aan nieuwe projecten die 
wellicht iets kunnen bijdragen aan dit bewustzijn. Het is daarom 
belangrijk de onderzoekende ontwerpkracht initieel vooral in te 
zetten op het gebied van bewustwording. We zien daarin grote 
kansen voor doelgericht ‘social design’. Voorbeelden zijn de 
‘praatsessies’ van Tom Loois in de Dommel, wat veel publiciteit 
losmaakte. Of de Hercules brug van Rocco Verdult, een sterk 
symbolische blik op een ‘traverse’, die veel (positieve!) reacties 
losmaakte bij de Helmonders. De nieuw te bouwen brug van 
het centrum naar staart kan eveneens zo’n symbolische functie 
vervullen als vluchtweg naar hoger gelegen land. Advies aan 
gemeente Dordrecht is om met verschillende ontwerpers dit 
proces op te pakken en van zeer breed naar specifieke opgaven te 
werken. Onderstaand schema geeft in een beloop van 15 jaar aan 
hoe projecten gepositioneerd kunnen worden om bewustwording 
in de stad te versterken. 

BUITENDIJKS

BINNENDIJKS

tijd
(jaren) 0 1 5 10 150 1 5 10 15

3. ONTWIKKELTRAJECT SPUIBOULEVARD
2.

SHELTER
STADSKANTOOR

1. CAMPAGNE

5.
EVACUATIE

PLAATS

4.
BRUG
NAAR

STAART
EILAND

6.
EVACUATIE
NETWERK

Waterschap de Dommel - Tom Loois Traverse Helmond - Rocco Verdult
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0

aanbevelingen

4  4.1 integrale opgave  watersysteem
Op grotere schaal is het ook mogelijk om bewustwording en 
educatie hand in hand te laten gaan. Dordrecht maakt namelijk 
deel uit van een bijzonder netwerk van watersystemen.

1. High Tech waterkering in de vorm van de Maaslandkering
2. Historisch polderlandschap en drooglegging bij Kinderdijk
3. Stad in en aan het water, het historisch centrum van Dordrecht 
en haar hoogwatershelters
4. Ruimte voor de rivieren, waterveiligheid volgens de nieuwste 
inzichten.

Deze vier tezamen bieden een sterk verhaal dat op grote schaal 
nog veel meer beleefbaar en uitgebaat kan worden. Burgers 
het gevoel geven dat ze uitmaken van een groter systeem werkt 
ongetwijfeld mee aan het bewustzijn over de regio waarin ze 
wonen. Het shelterprogramma aangrijpen om banden met de 
andere gebieden te versterken is daarmee zeker niet ondenkbaar.

Watersysteem Maas-Merwede
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aanbevelingen

4  4.2 specifiek vs generiek  specifiek
Een van de factoren die de shelter het meest specifiek maakt is 
de bereikbaar bij noodweer. Dat maakt direct dat een shelter in de 
Alblasserwaard er heel anders uit zal zien (kleiner en lokaler) dan 
een shelter in de stad van Dordrecht. De bevoorrading en logistiek 
zal daardoor ook verschillen per shelter. Sommige zullen zich 
in een gebied begeven met veel supermarkten zodat de meeste 
goederen om een week te overleven bij de hand zijn, de hselters in 
de polder of buitenwijken zullen meer afgezonderd liggen. Lange 
aanvoerlijnen naar een shelter zijn desastreus gezien de toestand 
op de weg bij een zware orkaan.  
De vraag per shelter is ook welke extra functies deze krijgt 
(HQ, medische post etc.) Het type opvang, m.a.w. wie is er 
hulpbehoevend?, zal ook verschillen. In bepaalde gebieden moet 
vrijwel de gehele bevolking opgevangen worden in de shelter, in 
andere is het specifiek voor de mensen die al een zwakkere positie 
in de samenleving hebben. Dit zal een groot verschil maken in de 
soberheid en zelfredzaamheid die verwacht wordt van mensen die 
naar de shelter komen, en daarmee aan de uitrusting en inrichting 
van de shelter zelf.

 generiek
Het opzoeken van hoger gelegen grond om de shelter zo snel 
mogelijk bereikbaar te maken lijkt een evident uitgangspunt voor 
iedere shelter. Oude terpen, de dijken, spoorwegen, vehoogde 
maaivelden (parkeren) etc. kunnen gebruikt worden als locatie. Bij 
voorkeur is de locatie goed bereikbaar voor grotere schepen (dijk), 
en zijn de aanvoerlijnen kort. Het scheiden van de aanvoerlijnen 
van hulpgoederen en de hulpbehoevenden lijkt een universeel 
uitgangspunt om chaos te voorkomen. Vooral voor shelters op 
dijklichamen lijkt dit een heikel punt, gezien de smalle wegen. 
Binnen de shelters is het aan te raden om verschillende ‘zones’ 
te maken voor zowel de vluchtelingen als de goederen. Dit zorgt 
voor een georganiseerder verloop tijdens het vullen van de shelter 
en kan dienen als bufferzone. Daarmee wordt bedoeld dat deze 
ruimtes (zoals een lobby) al snel ingezet kunnen worden om in een 
precaire situatie al op voorhand mensen aan te voeren, zonder dat 
de shelter zelf al geheel in gereedheid is gebracht. Dat verkort de 
responstijd tijdens de laatste uren.  

Dordrecht onder water 1954 - Fotocollectie Anefo /Creijton
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www.werkstatt.nu


