Veelgestelde vragen bij hoogwateralamering in Vlaardingen
Waarom worden de kades afgezet?
De kades zijn afgezet om te voorkomen dat mensen er parkeren of door het water rijden. Zo
voorkomen we schade aan kades en auto’s.
Ik woon in buitendijks gebied, kan ik mijn hond uitlaten?
U kunt uw hond wel uitlaten, maar u mag het afgezette gebied niet in.
Hoe informeert de gemeente bedrijven en bewoners in de gebieden?
Bij verwacht hoogwater gaat ongeveer 24 uur van tevoren de hoogwaterprocedure van de gemeente
in werking. Dat betekent dat er afzettingen worden geplaatst en dat bewoners en bedrijven in het
gebied worden geïnformeerd en gewaarschuwd voor het verwachte hoge water. Dit is een service
waarvoor bedrijven en bewoners uit het buitendijkse gebied zich kunnen opgeven via
havenkantoor@vlaardingen.nl.
Hoe meld ik me aan zodat ik een volgende keer een waarschuwing vooraf krijg?
Als u in het buitendijkse gebied woont of een bedrijf heeft, kunt u een mail sturen met uw naam, adres,
telefoonnummers en mailadres naar havenkantoor@vlaardingen.nl
Voor de overige inwoners en ondernemers in Vlaardingen geldt: houd www.vlaardingen.nl/hoogwater
www.twitter.com/VolgVlaardingen en/of www.facebook.com/gemeentevlaardingen in de gaten voor
meer informatie.
Ik woon of werk in buitendijks gebied, wat kan ik zelf doen als hoogwater wordt verwacht?
U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om uw eigendommen te beschermen.
Denk hierbij aan het verplaatsen van uw auto naar hoger gelegen delen. Ook kunt u uw huis of pand
waterdicht maken door zandzakken of schotten te plaatsen voor openingen. Verder kunt u, als dat
mogelijk is, uw eigendommen verplaatsen naar een hoger gelegen verdieping. Ook is het advies om
gas en elektriciteit af te sluiten als het water uw huis of pand dreigt binnen te lopen.
Waar kan ik materialen halen om mijn huis of pand te beschermen?
Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen om hun huis of pand te beschermen. Op internet en
bij bouwmarkten zijn materialen te verkrijgen om uw pand waterdicht te maken. Denk aan houten
planken, U-profielen voor planken, zandzakken, kitmateriaal en impregneermiddelen voor de
buitengevel. Ook zijn waterpompen beschikbaar.
Kan ik met een voertuig het afgezette gebied in om spullen op te halen bij mijn huis/bedrijf?
Nadat u bent geïnformeerd dat hoog water wordt verwacht, wordt het gebied afgezet. Nadat het
gebied is afgezet, kunt u dat gebied NIET meer in met uw voertuig. Dit kan pas weer als de afzetting is
opgeheven. Alleen hulpdiensten worden in het afgezette gebied toegelaten.
Wat als ik hulp nodig heb?
Hulpdiensten mogen het afgezette gebied wel in en kunnen u bereiken. De stand van het water geeft
geen probleem voor hulpdiensten om er doorheen te kunnen rijden.
Kan ik mijn auto weghalen uit het afgezette gebied?
Nee, u kunt uw auto alleen weghalen vóórdat het gebied wordt afgezet in verband met het verwachte
hoge water.
Hoe ontstaat hoogwater?
Door storm op zee in combinatie met vloed kan het zeewater richting land worden geduwd. Hierdoor
kan hoogwater en stormvloed ontstaan. Hoogwater kan ook ontstaan door een verhoogde
rivierwaterstand, maar in Vlaardingen hebben we vooral te maken met hoogwater afkomstig van zee.
Hoogwater komt een aantal keer per jaar voor, meestal in de periode tussen 1 oktober en 15 april, het
zogenaamde stormseizoen.
Wat moet ik doen als ik mijn buitendijks huis of bedrijfspand moet verlaten?
Sluit gas en elektriciteit af. Neem medicijnen, huisdieren en belangrijke papieren mee. Als de tijd het
toelaat: breng waardevolle spullen naar de hoogste verdieping. Help kwetsbare mensen hun huis te
verlaten.

Welke kades en wegen komen onder water te staan, bij welke waterstand?
In het document 'wateroverlast buitendijks' (pdf, 3,6Mb) kunt u zien welke kades en wegen onder
water lopen in de omgeving Buitenhaven, een deel van de Maasboulevard en Koningin
Wilhelminahaven bij een verwachte waterstand tussen 1,75 meter en 3,40 meter boven NAP (Normaal
Amsterdams Peil).
Wanneer gaat de Maeslantkering dicht?
Voordat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg wordt gesloten, staan de meeste locaties in het
Vlaardingse buitendijks havengebied al ruim een meter onder water. De Maeslantkering gaat pas dicht
als bij Rotterdam een waterpeil van 3,00 meter boven NAP en bij Dordrecht een waterpeil van 2,90
meter boven NAP wordt voorspeld. De sluiting en ook de beslissing hierover gaan volledig
automatisch. Het laten afzinken van de enorme kerende wanden duurt 2 uur. De Maeslantkering kan
een waterstand van 5 meter boven NAP tegenhouden (bron: www.rijkswaterstaat.nl)

