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In de Volkskrant stond het volgende verslag: 

'Nederland slecht voorbereid op watersnoodramp' 

Van onze verslaggevers � 26/01/13, 06:00   

© ANP. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur)  

Minister Schultz (Infrastructuur) waarschuwt dat Nederland niet 

voldoende is voorbereid op een nieuwe watersnoodramp. Te veel 

mensen kennen het risico niet en ze weten niet wat ze moeten doen 

in geval van nood. . 

  

  

Foto van de watersnoodramp (1953) De minister werkt aan een 

ambitieus nieuw programma dat Nederland klaar moet maken 

voor een rampscenario. Er komt volgend jaar onder meer een 

concreet evacuatieprogramma waarop inwoners per gebied 

kunnen zien wat ze moeten doen en waar ze heen moeten. 

 

 Nederland Rampenplan           No.678 

 

2 

 

'Dat mist nog', zegt de minister vandaag in een vraaggesprek met 

de Volkskrant, aan de vooravond van de zestigste herdenking van 

de Watersnoodramp in 1953. 'Dan gaat het om hoe je het 

ruimtelijk inricht en hoe je ervoor zorgt dat mensen zijn ingelicht 

als er echt iets gebeurt. Dat ze weten: daar moet ik heen en dat 

moet ik doen', aldus de minister. Haar ministerie studeert onder 

meer op mogelijkheden om snelwegen te verdubbelen in geval 

van een overstroming. 'Iedereen wil dan het gebied uit. In New 

Orleans was de ene rijrichting één grote file en stond de andere 

rijrichting leeg. Daar hebben ze nu de vangrails flexibel gemaakt.' 

 

Onder de zeespiegel 

Nederlanders zijn vergeten wat het betekent om onder de 

zeespiegel te leven, aldus Schultz. Ze vindt dat water 'een zwaar 

onderschat politiek onderwerp' is. 'Die ene storm in de 

tienduizend jaar kan juist die van morgen zijn.' 

Met name de situatie in de Randstad is 'complex', zegt de minister. 

'De bescherming is hoog, zeker. Maar als er een bepaalde wind is 

en de duinen zouden het begeven, komt het water met hoge 

snelheid binnen en loopt alles wat lager gelegen is heel snel vol.' 

Vluchten geen optie 
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Vluchten naar hoger gelegen gebieden is dan eigenlijk geen optie 

meer, zegt Schultz. 'Als je uit Nederlandse risicogebieden naar 

hoger gelegen zandgronden wilt, ga je meestal eerst nog veel 

lager. Kijk maar op de kaart, daar word je niet vrolijk van. Je hebt 

niks aan een zesbaans snelweg als er twee meter water op staat. 

Nederland is een badkuip.' Ze dringt aan op innovatieve manieren 

van bouwen en omgaan met water; wijken met meebewegende 

woningen, laaggelegen stadsdelen plaatsen op kades, ruimte 

maken voor rivieren. 

'Mijn beeld is dat bouwen mét de natuur je veel beter beschermt 

dan de technische oplossingen die tegen de natuur ingaan. Ook 

langs de kust doen we dat nu; zand spuiten waardoor die kustlijn 

weer aantrekt.' De laatste overstromingen dateren van tien jaar 

geleden, toen Schultz staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 

was. Een echt grote overstroming was in 1995. Door de 

wereldwijde stijging van de zeespiegel is er extra aandacht. 

Politieke bestuurders en waterbouwkundigen die in delta's leven, 

komen uit de hele wereld kijken hoe Nederland hiermee omgaat. 

Lees vandaag in de Volkskrant een uitgebreid interview met 

minister Schultz en meer over de mogelijkheid van een 

watersnoodramp in Nederland. 

Ons schrijven aan de minister:  

Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu                 

Kootwijkerbroek 28-01-2013 

Aan de minister mevrouw Melanie Schultz van Haegen,  Postbus 

20901,  2500 EX Den Haag     
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Betreft: Voorbereidingen eventuele watersnoodramp 

Geachte mevrouw Melanie Schultz van Haegen, 

Het is een goede zaak en het getuigt van een vooruitziende blik, 

dat u zich bezig houdt met een rampenplan met betrekking tot een 

eventuele storm, die wellicht eenmaal in de tienduizend jaar kan 

ontstaan, welke juist morgen zou kunnen komen.  

Ons land lijkt inderdaad op een soort badkuip, waarvan tijdens 

een grote vloed en dijken-doorbraak ongeveer de helft onder 

water zal komen te staan. De Randstad, kuststreken, polders en 

andere delen van ons land zullen bij een wat grotere vloedgolf niet 

ontkomen aan de desastreuze gevolgen. Dit probleem vraagt zeker 

op korte termijn om een degelijk rampenplan, gezien de tsunami’s 

die de afgelopen jaren plaatsvonden in Indonesië en Japan, en de 

overstromingen in de Verenigde Staten en andere delen van de 

wereld. Stijgende zeespiegel, etc..; door NASA wordt toegegeven 

dat de planeet Nibiru inderdaad eraan komt; grote brokstukken uit 

de ruimte die in zee kunnen vallen; een tsunami-bom die vijandige 

machten of terroristen in de Noordzee kunnen laten ontploffen, 

etc.  

De vloedgolf in 2011 die Japan raakte 
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Wij als kleine groep nuchtere Hollanders, technici, 

wetenschappers en mensen van de zee, hebben verschillende 

rampenscenario’s besproken en gezocht naar haalbare 

preventieve oplossingen. Wij gaven ons project de toepasselijke 

naam  ‘Arcadia-project’. Arc is een boog ter bescherming, en diae 

of dieu wijst naar God, dus Goddelijke bescherming. Wij vragen 

ons af wat wij kunnen verwachten aan watersnoodrampen, en 

denken na over de manier waarop wij een eventuele komende 

watersnoodramp kunnen overleven met zoveel mogelijk mensen. 

Duidelijk is dat er slachtoffers zullen vallen bij een dergelijke 

vloedgolf zoals wij die zagen aan komen rollen naar de kust van 

Japan in 2011.          

Wij hebben kennis genomen van uw plannen in de Volkskrant om 

zich tegen een dergelijke watervloed te beschermen, die in 

sommige lichtere gevallen een uitweg zouden kunnen bieden. Wij 

moeten echter wel bedenken dat er bij een behoorlijke vloedgolf 

zoals deze Japan raakte, er nagenoeg niets tegen bestand zal 

blijken te zijn. Bij een superstorm ziet ook de hoogleraar Bas 

Jonkman van de TU in Delft wel in dat onze dijken niet zo heel 

veilig zijn. 

U draagt ons inziens zelf hiervoor de enige juiste oplossing aan, 

door het volgende te stellen: "Mijn beeld is dat bouwen mét de 

natuur veel beter beschermt dan de technische oplossingen die 

tegen de natuur ingaan".  

Wanneer u eens goed over uw eigen woorden zult willen 

nadenken, zien wij met u dat er slechts één manier is om met de 

natuur te bouwen die een goede kans op overleving biedt, 

namelijk om het watergeweld zélf te laten werken in ons voordeel 

en tot ons behoud.  Dit vereist nadere uitleg.  
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Het grote voorbeeld hierbij is de Ark van Noach. Hetzelfde water 

van de zondvloed ten tijde van Noach, heeft volgens het verslag 

in de bijbel alle mensen in de Levant het leven gekost, behalve 

Noach en zijn gezin.  Dat kwam doordat Noach met zijn gezin de 

natuurwetten -de opwaartse kracht middels zijn Ark-  voor zich 

ten gunste had weten te gebruiken. En niet alleen Noach, maar 

ook enkele Atlanten zouden volgens overleveringen in scheepjes 

aan de ondergang van Atlantis zijn ontsnapt. Ook zijn er 

afbeeldingen van de Maya’s die via rieten bootjes aan een 

waterramp zijn ontkomen.  Er bestaan meerdere 

zondvloedverhalen. In 77 verschillende beschavingen wordt van 

een zondvloed melding gemaakt, waarbij in 72 verhalen de 

redding of overleving geschiedde door middel van een boot. 

 

Mogelijk hebt u in december 2012 via de nieuwsmedia gezien hoe 

wij als een ‘moderne Noach’ werden voorgesteld aan het grote 

publiek, dit met het oog op mogelijk te verwachten calamiteiten 

die tijdens het eindigen van een Maya-kalender op 21-12-2012 

konden plaatsvinden. Wij hebben een tweedehands reddingssloep 

(een zogenaamde lifeboat) afkomstig van een boorplatform in 

Schotland aangeschaft. Deze sloep is door ons geschikt gemaakt 

om daarmee enkele dagen of weken te kunnen varen. Deze 

sloepen hebben zeer zware testen doorstaan en hun kwaliteit 

bewezen. Hiermee is een object gevonden dat een zeer grote 
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overlevingsmogelijkheid biedt.  Er is wereldwijd -zelfs tot in 

China en Australië-  aan ons project aandacht besteed, zowel via 

radio en tv, als via internet en de nieuwsbladen. Ons project werd 

in het buitenland uiterst serieus ontvangen, hoewel 

ongelukkigerwijs in ons eigen land er door sommige nieuwsmedia 

de spot mee werd gedreven, en onze doelstellingen op een 

sensationele wijze aan het publiek werden voorgeschoteld. Nu er 

van uw zijde serieuze aandacht wordt besteed aan een rampenplan 

voor een eventuele komende watersnoodramp, lijkt het tij zich ten 

gunste te keren zodat mensen  na gaan denken over de precaire 

situatie waarin ons land zich bevindt bij een eventuele vloedgolf. 

Anderzijds zijn wij het met u eens dat wij als land en volk 

momenteel in een unieke situatie verkeren, die we niet zelf 

gezocht hebben. Wij zitten echter wel als volk ongezocht in 

ditzelfde gevaarlijke ‘schuitje’.          

Nederland is een uniek land in veel opzichten. Wij worden 

wereldwijd met argusogen gevolgd, daar wij als bewoners van de 

Lage Landen voor ongeveer de helft wonen onder de zeespiegel. 

Welk normaal nadenkend volk zou dat in z’n hoofd halen om in 

een delta-gebied te gaan wonen en in drooggelegde polders die 

soms meer dan enkele meters onder de zeespiegel liggen?  Wie 

gaat er nu aan de voet van een vulkaan wonen, of midden op de 

Sint Andreas-breuklijn? Maar onze voorvaderen -en wij volgden 

hen na- hebben wél grote steden, de grootste wereldhavens, 

luchthavens en industrieën opgericht op zulke gevaarvolle 

plaatsen. Wij pompen daarbij ook nog gas en olie uit onze hoger 

gelegen gronden, zodat deze wegzakken, terwijl we juist omhoog 

zouden moeten komen. En het gaat nog goed met ons land en volk 

zolang als het goed gaat, maar o wee wanneer die ene grote 

superstorm komt, gelijktijdig met een springtij !!!???  

Wij zouden dan ook graag met u van gedachten wisselen over een 

dergelijk rampenplan, en de mogelijkheden die er zijn om mét de 
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natuur samen te werken ter overleving met u bespreken bij een 

eventuele vloed. Er zijn daartoe zeker haalbare projecten te 

ontwikkelen. Een heel voornaam project is, om te zorgen voor een 

betrouwbaar alarmeringssysteem dat waarschuwt wanneer er een 

eventuele vloedgolf naar onze kust met geweld komt aanstormen. 

De Noordzee leegzuigen zou een optie kunnen zijn, maar dat lijkt 

ons erg rigoureus. Om honderdduizenden lifeboats aan te 

schaffen? Wat blijft er nog over?    

Tenslotte nodigen wij u uit een kijkje te nemen naar en in onze 

grote reddingsloep uit Schotland, en daarbij enkele kleine 

reddingssloepen van het type Mulder en Rijke, die door onze 

kustwacht worden gebruikt. Vertrouwende u hiermee naar 

behoren te hebben geïnformeerd en uw belangstelling te hebben 

gewekt voor ons Arcadia-project. Zie bijgaand enkele 

nieuwsberichten. 

Minister Melanie, accepteer onze hoogachting en waardering 

Namens de mensen van het Arcadia-project  

P.F.v.d Meer Sr       E: pentahof@planet.nl  

Harskamperweg 5 

3774JN Kootwijkerbroek 

Onderstaand twee foto’s van reddingssloepen die de firma 

Shoulders heeft aangekocht, en voor een bedrag van plusminus 

13.000 euro worden verkocht. Bij interesse kunt u contact 

opnemen met de heer  Simon Sluis in Amsterdam   tel. 06-

44944352.    
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1simon@shoulders.nl 
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http://www.youtube.com/watch?v=yAoPphN4TOU&feature=en

dscreen&NR=1 

Bekijk zelf de bovenstaande video over Nederland-kikkerland: 

National Graphic Megastructures North Sea Wall  

Nederland Deltagebied 
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2De Hondsbossche-zeewering: 'Dringend onderzoek en renovatie 

absoluut noodzakelijk'     
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Gebieden die bij overstromingen onder water komen te staan zijn 

blauw ingekleurd3 

Bijna de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. Als we niets 

zouden doen, zou het zeewater tot aan Amersfoort reiken. Daarbij 

komt nog dat in ons land een aantal grote rivieren uitmondt, die 

veel water aanvoeren. Door beheer en onderhoud van duinen en 

dijken, houden we de zee en de rivieren in toom. Ook houden we 

door middel van gemalen het land droog. 
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4De Oosterscheldekering 

 

5De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg 
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6Een kaart van Noord Holland uit 1520 die duidelijk de hoogte 

van het land t.o.v. het zeeniveau laat zien. De kaart hieronder 

toont het NoordHolland van 2009; een stuk minder water op de 

kaart..  

 

28-01-2013 11:44 | gewijzigd 28-01-2013 11:48 | Redactie 

politiek  
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Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. 

DEN HAAG – Alle Nederlanders met een inboedel- of 

opstalverzekering krijgen met ingang van volgend jaar te maken 

met een verplichte premieverhoging om ook gedekt te zijn tegen 

overstroming. Dit gaat enkele euro’s per jaar kosten. 

De vereniging acht het principieel onjuist dat mensen die wonen 

in een gebied dat niet zo snel onder water kan komen, bij voorbaat 

al moeten meebetalen. 

De kans op een overstroming groeit overigens. Het Verbond van 

Verzekeraars citeert op zijn site prof. dr. Peter Hoppe, werkzaam 

bij herverzekeraar Munich Re. Hij verwacht dat het risico van 

stormvloed door de stijging van de zeespiegel zal toenemen. 

Adviseur waterbeheer: Overstroming meest waarschijnlijke 

ramp 

28-01-2013 11:46 | gewijzigd 28-01-2013 12:07 | Bart van den 

Dikkenberg  

MIDDELBURG – De kans op een watersnoodramp mag dan 

bijzonder klein zijn, helemaal uitgesloten is hij niet; een 

superstorm die eens in de 5000 jaar optreedt, kan Zeeland 

bijvoorbeeld opnieuw onder water zetten, stellen deskundigen van 

Rijkswaterstaat. 

De stormvloed van 1953 bleek te sterk voor de toenmalige 

zeedijken. „Ze waren opgewassen tegen een stormvloed die eens 

in de 100 jaar zou kunnen voorkomen. Die van 1953 was 

ernstiger, een van eens in de 300 jaar”, aldus Leo Adriaanse, 

adviseur waterbeheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. 
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„Maar met een dergelijke risicobenadering werd in 1953 bij 

Rijkswaterstaat nog niet gewerkt. Dat gebeurde pas na de ramp. 

De gebruikelijke manier van werken was: de dijk maak je zo hoog 

als het waterpeil tijdens de laatste stormvloed plus 1 meter extra.” 

Na de ramp was de algemene stemming: „Dit nooit meer.” Het 

leidde in 1958 tot de eerste Deltawet. Die voorzag onder meer in 

de afsluiting van de zeearmen in Zuidwest-Nederland. 

Toen de Stormvloedkering in 1986 gereed kwam, daalde de 

overstromingskans in Zeeland tot eens in de 4000 jaar, terwijl de 

Randstad is beveiligd tegen een storm die theoretisch eens in de 

10.000 jaar voorkomt. 

Hoewel de kans klein is, kan het een keer misgaan in de best 

beveiligde delta ter wereld; een nieuwe ramp is niet per definitie 

uitgesloten, benadrukt Adriaanse. „Hebben wij wel door dat een 

overstroming de meest waarschijnlijke ramp is, die iemand kan 

overkomen? De kans dat iemand slachtoffer mag worden van een 

chemische ramp is 1 op 1 miljoen; voor een overstroming rekent 

het Deltaprogramma met 1 op 100.000.”  

Als er een dijk breekt, zijn de gevolgen ook ernstiger dan in 1953, 

vervolgt Adriaanse. „Het besef dat er iets mis kan gaan, mag best 

iets breder gaan leven. Welke burger weet wat hij moet doen als 

er dijkdoorbraken dreigen? Welke gemeente rekent tegenwoordig 

met een overstroming en heeft een evacuatieplan klaarliggen?” 

De enige die voor 1953 in de gaten had dat de dijken 

tekortschoten, was ingenieur Johan van Veen, de man achter het 

rapport van de Stormvloedcommissie in 1939, vertelt collega 

Leen Dekker. „Van Veen had als eerste een theoretische 

risico-inschatting gemaakt. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit. 

Directeur-generaal Maris van Rijkswaterstaat vond die 
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berekening prachtig, maar vroeg zich af hoe Van Veen dat zo 

zeker kon weten. Hij zei toen: Hoe kan ik de minister vertellen dat 

we ons moeten voorbereiden op een storm die nog nooit is 

voorgekomen?” 

Na de oorlog stond het werk van de Stormvloedcommissie op een 

laag pitje. Van Veen bleef een roepende in de woestijn, weet 

Adriaanse. „Hij zag het misgaan, maar stond machteloos. De 

prioriteit lag toen bij het herstel van de infrastructuur; de dijken 

moesten even wachten. Bovendien was er voor 1953 al lang geen 

grote storm meer geweest. Soms moeten mensen wakker geschud 

worden. Het is echter heel dramatisch als dat zo hardhandig 

gebeurt.” 

Na de ramp werd het dijkherstel voortvarend ter hand genomen. 

De algemene stemming was: „Dit nooit meer.” Het leidde in 1958 

tot de eerste Deltawet. Die voorzag onder meer in de afsluiting 

van de zeearmen in Zuidwest-Nederland. Die van de 

Oosterschelde ging door protest uit de samenleving aanvankelijk 

niet door.  

Niet versterkte de uitvoering van het Deltaplan de dijken, ook het 

systeem van stormvloedwaarschuwingen onderging flinke 

verbeteringen. Daarnaast moeten alle waterkeringen volgens de 

Waterwet om de vijf jaar worden getoetst aan de 

veiligheidsnormen.  

In 1976 schrok een bijna-ramp Nederland op. Het water bereikte 

her en der bijna het peil van 1 februari 1953. Rijkswaterstaat 

voerde daarop rond de Oosterschelde een partiële dijkversterking 

uit. 
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Een recente wake-upcall was orkaan Katrina, die in 2007 New 

Orleans deels verwoestte. Die ramp leidde tot het opstellen van 

een nieuw Deltaprogramma en de Deltawet die vorig jaar in 

werking trad. 

Hans van der Zwan, projectmanager Zuidwestelijke Delta, geeft 

aan dat de nieuwe Deltawet Nederland moet voorbereiden op de 

zeespiegelstijging en de klimaatscenario’s die voorzien zijn tot 

het jaar 2100. „De komende twintig jaar zijn onze dijken nog 

veilig genoeg. In 2015 moet de Tweede Kamer echter een 

begroting vaststellen voor de dijkverzwaringen die daarna 

noodzakelijk zijn.” 

De projectmanager wijst erop dat er voorlopig nog geen 

maatregelen op touw worden gezet. „Wel proberen we nu 

noodzakelijk onderhoud en kleine integrale projecten alvast uit te 

voeren, waarin we veiligheid combineren met een gezonde 

leefomgeving en natuurontwikkeling. Daarin werken we samen 

met provincies en met organisaties zoals Natuurmonumenten.” 
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 Onze dijken én Nederland zijn niet voorbereid op het water..  

Door GuidoJ. 13 maart 2009 16 Reacties E-mail Print A A A 

“Mensen moeten zich instellen op een ramp”, zo kopt het 

NoordHollands Dagblad vorige week zaterdag. Ondanks het feit 

dat Nederlanders de dijkenbouwers van de wereld zijn en dé 

experts van waterbouwkundige werken, experts  

 

die overal worden gevraagd voor advies en aannemingswerken, 

komen er scheuren in dit beeld.. Letterlijk bijna, want het blijkt 

dat gewoon hier in Nederland, de Nederlandse dijken, en dan 

vooral de oudere dijken, niet bestand zijn tegen een zware 

stormvloed! En zelfs uiterst zwakke plekken vertonen, zoals uit 

diverse bronnen op te maken valt. 
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De Hondsbossche-zeewering: 'Dringend onderzoek en renovatie 

absoluut noodzakelijk' 

WantToKnow.nl heeft zeer gedetailleerde informatie die 

aantoont, dat achter de schermen van de Nederlandse politiek, er 

op zijn zachtst gezegd, zwak en zwalkend beleid wordt gevoerd 

m.b.t. onderzoek naar de gesteldheid van onze dijken. Met andere 

woorden: EEN GEDEGEN EN VOLLEDIG ONDERZOEK 

NAAR DE  KWALITEIT VAN DE DIJKEN WORDT NIET 

EENS UITGEVOERD… 

Is dat dan nodig? hoor ik je afvragen.. Nou lees verder en trek zelf 

je conclusies. 

Als je bijvoorbeeld weet dat Noordzee-vissers die voor Petten 

altijd hun ankers uitgooiden, dit niet meer kunnen doen, omdat 

het daar gewoon te diep is geworden voor een ankerplaats.., daar 

vlak buiten de Pettemer en Hondsbossche Zeewering voor de kust 

van Noord Holland dus, dan zou je je als overheid toch achter de 

oren dienen te krabben en deze berichten VOORAL SERIEUS 

NEMEN. We praten hier in feite dus over bodemdaling voor de 

Nederlandse kust. 

Hierover -over die bodemdaling dus- heeft Prof. Dr. Ir.Barends in 

2005 een wetenschappelijk boek geschreven: ‘Bodemdaling langs 

de Nederlandse kust’. Hiernaast zie je de cover van het boek en 

de conclusie van deze hoogleraar is onmiskenbaar: 

“Voor het probleem van bodembeweging voor de Nederlandse 

kust is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk; het aspect 

bodemdaling is van toenemend nationaal belang; HET 

ONTBREEKT IN NEDERLAND AAN EEN INSTANTIE DIE 
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VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE KENNIS EN/OF DE 

AANPAK VAN DE PROBLEMATIEK VAN 

BODEMBEWEGING IN BREDE ZIN.” 

Op sommig plekken in nieuwbouwwijken in Petten heeft 

grondwater dat in slootjes en in tuinen te vinden is, al een zilt 

(zout) karakter.. Dat is dus een stevig teken dat het zeewater dus 

in staat is om het grondwater te infiltreren. Dit kan natuurlijk 

alleen maar, als het zeewater ONDER DE DIJK DOOR KAN 

SIJPELEN..! 

En wanneer zowel de dijkgraaf van Noord Holland, de heer Luc 

Kosiek, EN DE COMMISARIS VAN DE KONINGIN in Noord 

Holland, de heer Harry Borghouts waarschuwen voor een ramp, 

dan praten we inderdaad niet over ‘communicatieve 

onhandigheid’, zoals het NoordHollands Dagblad het zo netjes 

uitdrukt, maar wel degelijk over EEN WAARSCHUWING…! 

Een kaart van Noord Holland uit 1520 die duidelijk de hoogte van 

het land t.o.v. het zeeniveau laat zien. De kaart hieronder toont het 

NoordHolland van 2009; een stuk minder water op de kaart.. 

En als dan – tot slot - vanuit de kant van mensen die over bepaalde 

intuitieve vermogens beschikken, die de meeste van ons niet 

hebben of niet hebben ontwikkeld, ook wordt gezegd dat er 

EMINENT, ACUUT GEVAAR DREIGT, dan passen al deze 

puzzelstukjes wel heel perfect in elkaar. Meerdere bronnen die 

dus dezelfde strekking hebben. Dat zou in de rechtszaal genoeg 

zijn voor een veroordeling van een verdachte… 

Achter de schermen van Rijkswaterstaat is het weliswaar bekend 

dat veel van onze dijken, maar met name de genoemde dijk, de 

grootste aandacht verdienen. 
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Maar pogingen om tot een uniforme conclusie te komen en om 

fondsen los te krijgen OM IN IEDER GEVAL DIT VERHAAL 

NAUWKEURIG TE ONDER-ZOEKEN, strandden letterlijk op 

de klippen van de politieke besluitvorming. Hoe is het mogelijk 

zou je zeggen, maar het is kennelijk niet anders. 

Weliswaar is er geld beschikbaar om achterstallig onderhoud, ‘de 

komende jaren aan te pakken, zowel aan de Noordzee-kant als aan 

de kant van het IJsselmeer’, maar als je dan hoort dat deze 

werkzaamheden pas in 2016 klaar zullen zijn, kun je als gewone 

burger’ op de vingers natellen, dat dat toch veel te lang duurt, 

gezien ook de voorgaande feiten.. Het we hebben het hier dus wel 

degelijk over ACHTERSTALLIG onderhoud..! 

Volgens Borghouts en Kosiek, toch 2 vooraanstaande 

politici/bestuurders, “zullen de wegen in NoordHolland vollopen, 

omdat de infrastructuur er niet op gebouwd is, om een massale 

vlucht te fascilliteren. Bovendien zullen reddingsdiensten dagen 

nodig hebben om de  getroffenen te bereiken.” Dit zijn toch 

werkelijk uitspraken die er niet om liegen zou je zeggen. 

Als beide heren dan vervolgens in dit interview verder gaan met 

het toelichten van de kansen van een noodsituatie, lijken ze hun 

woorden af te zwakken. Maar de genoemde kans van 1 : 10.000 

dat een dijkdoorbraak plaats zal vinden, wil niet zeggen dat dit 

morgen niet al kan gebeuren! ZEKER NIET ALS WE KIJKEN 

NAAR O.A. DE BERICHTEN VAN DE VISSERS..!! 

En de vraag bij kansberekening is altijd wie deze optelsom maakt, 

of eigenlijk deze vermenigvuldiging van allerlei factoren.. Zoals 

de mogelijke waterhoogte, de kans op zware storm en de kans op 

extreme springvloed. En wat voor schattingen neem je mee inzake 

de bodemdaling door de gaswinning in de Noordzee.. Maar ook 

de stijgende zeespiegel en vooral de kwaliteit van de dijken dient 
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in deze berekening een waarde te krijgen. En daar gaat het nu 

om… Dus wie het weet mag het zeggen.. 1 : 10.000 is in feite 

simpelweg een ‘geschatte slag in de lucht’.. 

Het is overigens al de 2e keer in korte tijd dat het het waterschap 

de noodklok luidt, want in oktober 2007 gebeurde dit ook al. Daar 

werd toen concreet melding gemaakt van het feit, dat het 

Hoogheemraadschap van NoordHolland ZANDSUPPLETIE (dus 

zeg maar het storten van zand vóór de dijk aan de kust) VAN 7 

MILJOEN KUUB ZAND NODIG VOND. Zie dit bericht uit het 

archief van de TU DELFT. HIER. 

Zojuist maakten we melding van zorgwekkende berichten van  

’mensen die intuitieve vermogens hebben die andere niet hebben’. 

Wellicht is het goed hier verder op in te gaan. Een van deze 

mensen is Marieke de Vrij, een spiritueel raadsvrouwe, die door 

veel organisaties wordt ingehuurd om haar gave te gebruiken voor 

specifieke problemen die in de maatschappij spelen, en waar deze 

betreffende organisatie mee te maken heeft. 

De stevige onderwerpen waarmee Marieke de Vrij zich 

bezighoudt, zijn o.a. orgaandonatie, schizofrenie, syndroom van 

Down, dementie, om er maar een paar te noemen van de 10-tallen, 

waar ze de afgelopen jaren haar aandacht op heeft gevestigd. 

 

Marieke de Vrij in de RAI in Amsterdam, tijdens een presentatie. 

Sinds 4 jaar wordt Marieke de Vrij, en sinds kort ook medium 

Ellen van Pelt, ‘gewaarschuwd’ vanuit ‘de onstoffelijke wereld’, 

laten we het zo noemen, voor een specifieke catastrofe in verband 

met een watersnood. Het werk dat met name Marieke de 

afgelopen jaren heeft verricht, ook in samenwerking met 
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Rijkswaterstaat, toont overduidelijk aan dat er alle reden is tot 

bezorgdheid. 

De uiterst bijzondere en gedetailleerde verslaggeving die Marieke 

de ingenieurs van Rijkswaterstaat doorgaf, liet deze 

wetenschappelijk geschoolde mensen versteld staan. 

Maar helaas bleek ook, dat sommige van de ambtenaren niet in 

staat waren om dit verhaal een plekje te geven, juist doordat zij 

niet konden ‘achterhalen’, wáár Marieke dan haar informatie 

vandaan haalt, ook toen deze correct en bijzonder 

waarheidsgetrouw bleek… 

IN PLAATS VAN HET BEOORDELEN VAN DE INHOUD 

VAN HET BERICHT WERD DE BOODSCHAPPER 

BEOORDEELD…!! Marieke de Vrij heeft 2 jaar geleden 

besloten dat zij als klokkenluider naar buiten wilde komen. Dit 

deed zij door 2 bijzonder gedetailleerde vlugschriften te 

verspreiden, die wij hier vanzelfsprekend toevoegen als .pdf, Hier 

de nieuwsbrief_waterkering en hier de nieuwsbrief_waterkering. 

Op zaterdagmiddag 28 mei 1932 werd de dijk gesloten en was de 

'Afsluitdijk' geboren. Volgens Prof. Vellinga is het 'een wankele 

ouwe grijsaard'.. 

Kortom: reden genoeg om elkaar in Nederland eens goed bij de 

kladden te pakken en onszelf af te vragen waar we mee bezig zijn. 

We vieren de 75-ste verjaardag van de Afsluitdijk, maar realiseren 

ons niet, dat we in feite met deze verjaardag onszelf zouden 

moeten waarschuwen. Deze lange grijze dijk.., kan echter een 

gezondheidsonderzoek door een deskundige ‘arts’ best eens 

gebruiken. 
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Pier Vellinga is hoogleraar Milieukunde en dit citaat is van hem, 

opgetekend rondom de viering van de 75ste verjaardag van die, 

zo stoer en stevig lijkende, Afsluitdijk. In het interview dat Pier 

Vellinga had met Netwerk, deed hij deze uitspraak: “De 

Afsluitdijk is niet hoog genoeg, ook de sluizen in de afsluitdijk 

voldoen niet aan de norm, omdat de hoogte en stabiliteit 

onvoldoende zijn.” 

Daar is dus geen woord Spaans bij, zoals we dat zo treffend 

zeggen..! 

Nederlandse dijken zijn er belabberd aan toe 

10-06-2009 10:43 Ref Dag Opinie 

Bij de plannen voor de Nederlandse dijken is veel aandacht voor 

de natuur. Maar dat leidt volgens Cordula Rooijendijk wel af van 

de werkelijkheid: slechts 44 procent van de primaire 

waterkeringen scoort voldoende en niets wijst erop dat dat snel 

beter wordt. 

De rivieren krijgen de ruimte. 

Dijken worden verlegd om het water 

en de natuur ”terug naar de mens te 

brengen”. Voor de Afsluitdijk 

bestaan plannen voor een 

zoet/zoutwatergebied, zodat de 

driehoeksmossel zich herstelt en de 

”beleving van de Waddenzee zal 

toenemen”. Het zijn prachtige 

plannen, geïllustreerd met 

schitterende foto’s. Maar 

beschermen ze Nederland ook tegen het water? 
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Nee, dat doen ze niet. Als er een noordwesterstorm opsteekt met 

windkracht 10, die dagen aanhoudt, zodat het water in de 

Noordzee wordt opgestuwd en niet meer zakken wil met eb, de 

eerste dijken breken en de zee het land overspoelt, dan helpen een 

osmosecentrale of driehoeksmossels niet. 

Is dat erg? Natuur is toch goed? Ik vind het heerlijk om door 

natuurrijke gebieden te struinen. Maar ze beschermen Nederland 

niet beter tegen overstromingen. Bovendien kosten de plannen 

veel geld, terwijl waterschappen al jaren klagen over een tekort. 

En bovendien leiden de plannen leiden af van de werkelijkheid. 

 

De werkelijkheid is dat de dijken in Nederland er uiterst belabberd 

aan toe zijn. Elke vijf jaar toetsen waterschappen en de provincie 

de primaire waterkeringen –de rivier- en zeedijken die 

beschermen tegen levens bedreigende overstromingen– op 

veiligheid. Tijdens de laatste keuring, in 2006, kreeg 24 procent 
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van de primaire waterkeringen een onvoldoende, was van 32 

procent van de dijken onbekend wat hun toestand was en scoorde 

slechts 44 procent ervan voldoende. In theorie is het dus mogelijk 

dat 76 procent van de dijken niet voldoet. 

Waarom windt niemand zich daarover op? Omdat de 

veiligheidsnorm hoog is? „Stelt u zich eens voor”, zei Han 

Vrijling, hoogleraar waterbouwkunde aan de Technische 

Universiteit Delft onlangs, „u stapt in een vliegtuig, en de piloot 

meldt u dat 24 procent van de onderdelen als onvoldoende is 

beoordeeld, dat hij van 32 procent van de onderdelen niet weet 

wat de toestand is, maar dat 44 procent voldoende scoort. Stapt u 

dan in?” 

Waarom verhogen en verstevigen wij de dijken niet simpelweg? 

Zoals we dat al eeuwenlang doen? Dat kost ongeveer tien jaar, 

berekende Pier Vellinga, hoogleraar Hydrologie aan de VU, en 1 

miljard euro per jaar, 0,5 procent van het nationaal inkomen. 

Doorgaan op de oude weg is haalbaar, al beweren sommigen 

anders. „Wij kunnen niet als in het verleden eenvoudigweg de 

dijken verhogen en versterken. We moeten onconventionele 

oplossingen verzinnen”, stelde de voorzitter van de 

Deltacommissie, Cees Veerman. Sybe Schaap, dijkgraaf van 

Groot-Salland en voorzitter van de Unie van Waterschappen, 

reageerde: „Er is een omgekeerd dogma Nederland 

binnengeslopen als zouden dijkversterkingen niet meer kunnen. 

Nonsens. Het versterken van dijken is de veiligste en goedkoopste 

manier om Nederland te wapenen tegen klimaatverandering.” 

Ochtendspits 

Niets wijst er echter op dat dat gaat gebeuren. De Deltacommissie 

constateerde weliswaar dat maar 44 procent van de dijken 
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voldeed, maar verbond er geen enkel concreet plan aan. Wel komt 

het woord ”natuur” in hun rapport 121 keer voor. 

Bovendien heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwater 

(LBOH) besloten dat de categorie ”geen oordeel” moet 

verdwijnen, en in de categorie ”voldoende” gaat vallen. „Want ja, 

wat gebeurt er, je weet niet wat er niet goed aan is, dus hij blijft 

toch gewoon liggen. Verklaar hem dan maar veilig totdat er uit 

meer monitoringstechnieken wel tevoorschijn komt dat er 

misschien toch wel wat is. Dan knap je het dan wel op. We maken 

het simpeler”, aldus Sybe Schaap. 

Het gevoel van urgentie is hoe dan ook verdwenen. Als er al lang 

geen watersnoodramp is geweest, vergeten mensen hoe 

verwoestend die kan zijn. „Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en af en toe een watersnood”, zo luidt een bekend gezegde onder 

dijkgraven. 

Het is wachten op de volgende stormvloed. En vergeet evacuatie 

maar, in een land dat tijdens een normale ochtendspits al vaststaat. 

De auteur is gepromoveerd in de sociale geografie en schreef het 

boek ”Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden” 

(Uitgeverij Atlas, mei 2009). Dit artikel is eerder verschenen in 

het Friesch Dagblad. 
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 Prof.dr.ir. Barends ontvangt Speurwerkprijs 

Bodemdaling langs de Nederlandse kust geeft laatste stand van 

zaken weer wat betreft de lokale bovenmatige bodembeweging. 

De bijdragen van de auteurs in het kader van de quick scan in 2005 

zijn over het algemeen beknopter dan die van latere analyses die 

in dit boek zijn gepubliceerd. Dit werk eindigt met conclusies en 

aanbevelingen, zoals die tijdens de workshop in 2005 zijn 

besproken en gerapporteerd aan de autoriteiten. De belangrijkste 
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bevindingen zijn dat langs de kust lokaal bodemdaling voorkomt 

van enkele decimeters per eeuw; voor zachte kusten heeft dat geen 

invloed op de veiligheid, aangezien door zandsuppleties de 

effecten tijdig kunnen worden opgevangen; voor kunstwerken 

heeft dergelijke bodemdaling invloed op de duurzaamheid; lokale 

geologie en/of veranderingen van de kust kunnen een verhoogd 

risico geven op zettingvloeiing gevolgd door dijkval; het is van 

belang om metingen te blijven uitvoeren (waterpassing, InSAR), 

zodat foutmarges door extrapolatie in de tijd lager worden, en 

lokaal afwijkend gedrag tijdig kan worden gedetecteerd; voor het 

probleem van bodembeweging is een multidisciplinaire aanpak 

noodzakelijk; het aspect bodemdaling is van toenemend nationaal 

belang; het ontbreekt in Nederland aan een instantie die 

verantwoordelijk is voor de kennis van en/of de aanpak van de 

problematiek van bodembeweging in brede zin. 

Sent: Sunday, February 03, 2013 1:39 AM 

Subject: Uitnodiging tot een gesprek over de werkelijke kosten 

van dijkveiligheid. 

Aan alle leden van de 2e Kamer, bcc aan enkele belanghebbenden 

Dit is een open brief die op dijkveiligheid.nl gepubliceerd wordt, 

waar ruimte geboden wordt voor jullie reacties 

Niet dat ik verwacht dat u zult reageren. Behalve 

ontvangstbevestigen en vage dooddoeners dat het probleem uw 

aandacht heeft of naar de juiste instanties doorgespeeld wordt die 

vervolgens ook niets van zich laat horen heb ik nog nooit een 

zinvolle reactie van een 2e-kamerlid gehad, Arie Slob en Liesbeth 

van Tongeren uitgezonderd.  
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Maar goed, nu zelfs Mariek Stellinga van het NRC zich boos 

begint te maken - getuige de bijgevoegde column - lijkt me de tijd 

rijp eens te vertellen wat ik er echt van vind. Niet dat ik verwacht 

dat ik een zinvolle reactie krijg, maar door de brief op onze 

website te zetten en u daar de gelegenheid te geven te reageren 

kan iedereen constateren hoe bedroevend het met jullie 

prioriteiten en de ter-zake-doend-heid van jullie 

verkiezingsbeloftes gesteld is. 

Kort door de bocht komt het hierop neer dat Minister Schulz 

verklaard heeft dat er geen geld is om dijkonderhoud naar behoren 

te bekostigen en dat de toestand zorgelijk is. Maar troost je, ze 

heeft ervoor gezorgd dat je je ervoor kunt verzekeren. Dat geeft 

haar waarschijnlijk een goed geweten en behalve dat dit ca 215 

eyri per maand kost voor een huizenbezitter gaat 21% naar de 

regering in de vorm van assurantiebelasting en kunnen daar weer 

meer banken mee gered worden. Ik zou trouwens wel eens de lijst 

van aandeelhouders van de Neerlandse willen zien. 

U dus gaat onverdroten door met banken te redden in plaats van u 

af te vragen of dat geld niet beter besteed kan worden aan het 

beveiligen van uw burgers. In IJsland is men wat realistischer en 

heeft men de foute bankdirecteur gearresteerd en is men begonnen 

een nieuwe grondwet op te stellen en per referendum aan de 

bevolking voor te leggen waarin bankfraude een stuk moeilijker 

wordt. 

Eigenlijk willen we nog verder gaan. Probeer jullie een wereld 

voor te stellen zonder banken. Dat kan. Internet biedt de ruimte 

om elektronisch boekhouden (iets anders doen banken eigenlijk 

niet meer) wereldwijd door burgers onderling te laten regelen. 

Degene die dit door heeft en de juiste consequenties trekt is sinds 

jaar en dag Hank Monrobey. Zie 

http://www.cmn-lcc-capital.com/economisch-herrijzen-1.html 
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Wij dagen jullie uit enkele financiele deskundigen uit jullie 

midden aan te wijzen om samen met minister Schulz en de 

directeur van de Neerlandse, de verzekeringmij die door de 

regering genoopt werd overstromingsrisico af te dekken, voor 

onze camera in debat te gaan met de heer Monrobey en enkele 

leden van ons burgercomite. Wij zullen daar stellen dat 

dijkveiligheid via CMN gefinancierd kan worden zonder dat de 

belastingbetaler de dupe is en dat hierdoor het Nederlandse 

bedrijfsleven en de werkgelegenheid een enorme stimulans zullen 

krijgen als we ons gezond verstand gebruiken. 

Op onze website staat een voorfilmpje. In het vervolg op deze 

documentaire willen we het probleem van de dijkveiligheid in de 

juiste context plaatsen en een open discussie voeren met onze 

volksvertegenwoordigers. Jullie dus. Onze camera staat klaar. Wij 

zijn er klaar voor. Jullie ook? 

Verrast u me eens en probeer eens iets heel anders. Wat u tot 

dusver deed verergert het probleem alleen maar. Dat is velen 

inmiddels ook duidelijk, getuige de bijlage die ik op 

devrijemare.nl vond. 

Theo Lalleman, Het Cult-Uur producties.                   

(http://www.youtube.com/watch?v=_fDn6U3Qg-k) 

VLUGSCHRIFT WATERKERING 1 April 2007 

ONZE DIJKEN HOUDEN HET NIET 

OPROEP TOT BURGELIJKE ONGERUSTHEID VANUIT 

POSITIEVE WAAKZAAMHEID 
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Ik, Marieke de Vrij, ben werkzaam als spiritueel maatschappelijk 

raadsvrouwe en zieneres en 

functioneer meer dan 25 jaar op het terrein van waarneming en 

advies op diverse terreinen 

waaronder wetenschappelijk onderzoek, persoonlijk en 

maatschappelijk bewustzijn in Nederland. 

Ik wil u hierbij als medeburger uw aandacht en actiebereidheid 

vragen voor het volgende. 

Ik ken grote ongerustheid ten aanzien van de 

WATERKERINGEN IN NEDERLAND. Een onderwerp 

waar ik sinds oktober 2004 indringende en exacte waarnemingen 

over ontvangen heb. Sindsdien 

heeft dit mijn hart en heb ik op persoonlijke titel en namens het 

Samenwerkingsverband 

Traumahulpverlening Nederland (STNL) een adviesorgaan van 

het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat benaderd en op de hoogte gesteld van mijn 

nauwkeurige waarnemingen. Deze instelling 

heeft mijn bevindingen interdisciplinair aan de orde gesteld. 

Mijn informatie is meermalen door hen gezamenlijk gecheckt en 

dit heeft bij hen allen een grote 
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indruk achtergelaten. Mijn waarnemingen zijn door hen vanuit 

respect en zorgvuldigheid benaderd 

met de intentie tot gemeenschappelijk onderzoek. Ook zij 

bevinden zich echter op plaatsen die 

afhankelijk zijn van politieke voorkeuren, ministeriële 

besluitvormingen en geldstromen. 

Tot voor kort stond het belang van waterkering op geen enkel 

politiek partijprogramma. 

De urgentie van een politieke en maatschappelijke ommekeer is 

nú werkelijk aan de orde! 

Wat ik niet langer verdraag is het zichtbare tekort aan 

maatschappelijk urgentiegevoel en het te 

traag verlopen van procedures voor wat nú al onvermijdelijk 

noodzakelijk is om het water tijdig te 

keren en te begeleiden. Ondanks mijn gevoel van loyaliteit naar 

de reeds betrokkenen en hetgeen 

wat al geschiedt, voel ik mij toch geroepen als klokkenluider te 

functioneren. Ik heb eerder geen 

onnodige ongerustheid willen veroorzaken omdat ik hoopte dat 

zaken zich sneller zouden 

ontwikkelen. 
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Er is mijns inziens geen tijd meer om nog procedureel voort te 

borduren op planmatige schetsen, 

met een vooralsnog niet hoog zekerheidsgehalte, veelal ver in de 

toekomst geplaatst. Er is een 

overstijgend belang. Het gaat om de algemene veiligheid van 

burgers in Nederland. Wellicht zijn 

ongebruikelijke methoden van research en uitvoering nodig, om 

op korte ter 

mijn vanuit preventie 

maximale resultaten te boeken. Daarnaast dienen er met meer 

nadrukkelijke spoed scenario’s voor 

rampenbestrijding bij watercalamiteiten en milieurampen 

gecreëerd te worden. 

Deze plannen dienen in de openbaarheid gebracht te worden zodat 

óók de burgers zélf 
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verantwoordelijkheid daarin kennen en kunnen nemen. De 

burgers van Nederland kunnen niet in 

het ongewisse blijven verkeren door te weinig inzicht te krijgen 

in de problematiek die speelt en 

onvoldoende openbaar wordt gemaakt. 

BURGERLIJKE ONGERUSTHEID TE MOBILISEREN ALS 

MIDDEL WANNEER HET BELEID ONVOLDOENDE 

WAKKERHEID VERTOONT, ZAL DE GEZAGHEBBERS 

AANSPOREN DOELBEWUSTER TE FUNCTIONEREN. 

Een buitenlandse deskundige maakte recent de confronterende 

opmerking ten aanzien van ons 

waterkeringenbeleid: ”De struisvogel spreekt tegenwoordig 

Nederlands!” Dit dienen wij als burger 

en als volksvertegenwoordigers ernstig ter harte te nemen. Zélf 

positief waakzaam te zijn en te 

blijven ter voorkoming van menselijk- en dierlijk leed en 

milieuschade als gevolg van niet tijdig 

voorziene waternatuurrampen. 

Mijn dringend verzoek is dat de politiek, het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, alle 

adviesorganen en waterschappen met ieder hun eigen 

verantwoordelijkheden, elkander uitnodigen 



 Nederland Rampenplan           No.678 

 

37 

 

om op korte termijn gezamenlijk op te gaan staan. Met als doel te 

komen tot versneld accuraat 

beleid en uitvoering waarin centraal staan dié gebieden die het 

hoogst gevoelig zijn voor 

dijkdoorbreking en de neveneffecten daarvan. Dit alles ter 

voorkoming van een nationale ramp die 

minstens vergelijkbaar is met de overstroming van 1953 in 

Zeeland. In tegenstelling tot wat 

gebeurd is met de watersnoodramp toen, waarbij de plannen al in 

de kast lagen maar niet tijdig 

uitgevoerd zijn, dienen we deze keer op tijd te handelen. 

Ik wil u daarom oproepen u te bezinnen op het volgende. 

Nederland kent vele kilometers zee- en rivierdijken. 30% Van die 

dijken is nog nooit geschouwd. 

Bij 20% bestaat gerede ongerustheid en 50% lijkt vooralsnog 

stabiel. Dijken zijn niet immer een 

rotsvast lichaam, daar de ondergrond onder de dijk gevoelig kan 

raken ondermeer voor 

zettingvloeiing en/of piping. Dit kan de dijk van onderuit 

aantasten en uiteindelijk ineen doen 

storten. Risico’s van zettingvloeiing en piping nemen in de 

komende tijd toe, gezien de algemene 
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waterdruktoename op dijklichamen. Deze waterdruktoename 

maar ook de boringen die nabij de 

Nederlandse dijklichamen plaatsvinden, met bodemdaling en 

inconsistente grondlagen als gevolg, 

maken het dijklichaam op den duur wankeler. Evenzo de 

doorwerking van de onderaardse 

trillingsfrequenties van de boringen op het dijklichaam, zoals o.a. 

bij de Friese zeedijk, waar zowel 

gas- als zoutwinning plaatsvindt nabij Harlingen en de 

gaswinning onder het wad bij 

Schiermonnikoog. Hierdoor zullen o.a. grondlagen inklinken, 

onderaardse verschuivingen ontstaan 

en zal de consistentie van bodemlagen veranderen en verzakken 

ook die van de dijklichamen. 

Daarnaast neemt de kans op ‘uitmelking’ van dijklichamen toe 

door toename van meer heftige en 

plotseling ontstane regenval met plaatselijke windturbulentie. De 

invloeden van deze nieuw 

ontstane verschijnselen zullen naast de waterstijging, die 

algemeen verwacht wordt en zich mijns 

inziens sneller zal vertonen dan de huidige verwachtingen 

aangeven, catastrofale schade aanrichten 
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aan de dijklichamen die te langdurig veronachtzaamd zijn 

geweest. Enkele dijklichamen zijn mijns 

inziens sterkt risicogevoelig met name de dijken bij Petten, 

aangrenzend aan de duinen met 

 

daarachter de kernreactor. Evenzo de dijken bij Delfzijl 

aangrenzend aan het chemiepark. Wanneer 

hier dijkdoorbraak plaatsvindt is de uitwerking daarvan niet alleen 

een nationale ramp maar zal 

deze ook internationale gevolgen hebben. Preventie hier aan te 

geven is noodzakelijk en urgent. 

RAPPORTEN, ZOALS KUSTVISIE 2050, KENNEN EEN 

PLANNING DIE TE VER IN TIJD 

VOORUITGESCHOVEN IS. 
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Mijns inziens vindt er onder het dijklichaam bij de zeedijk van 

Petten zettingvloeiing plaats, binnenkort zal hier onderzoek naar 

plaats gaan vinden. Zettingvloeiing veroorzaakt dat het 

dijklichaam langzaam ondergraven wordt, met als consequentie 

dat bij noodweer de dijk ineens kan instorten. Bij Petten staat het 

water soms nu al 1 tot 1,5 meter onder de top van het 15 meter 

hoge dijklichaam bij windkracht 9. Er is dan nog geen sprake van 

windkracht 12 of meer en springtij. De stalen platen van 7,5 meter 

hoogte die ingebracht zijn en 70 cm boven de dijk uitsteken, 

kunnen niet garanderen de hoogte van de golfoverslag te kunnen 

weren, noch dat zij de zekerheid bieden dat de dijk niet gekliefd 

kan worden door inbeukend water. Deze miljoenen kostende 

operatie lijkt vooralsnog geen zekerheid te scheppen. De nieuwe 

woonwijk direct liggend achter deze zeedijk bestaat uit huizen 

gelegen tussen waterpartijen waar veel gezinnen met kinderen 

wonen. Voorheen, voordat Nederland bedijkt werd, is deze locatie 

een open zeegatverbinding geweest waar zeewater de kop van 

Nederland instroomde. Mijns inziens is deze trekkingskracht 

onderaards nog steeds gaande en zal deze vergroot worden de 

komende jaren door ondermeer toename van de watermassa en 

chaotische zeestromingtrekkingen. Mijn aanbeveling is dat dit een 

van de locaties is die de hoogste urgentie verdient gezien de 

omwonenden en de direct nabijgelegen kernreactor. De 

zandsuppletie die men nu bedacht heeft t.b.v. de aanleg van 100 

meter breed strand vanaf 2008, zal slechts tijdelijk houden (max. 

3 tot 4 jaar). De gewenste haven voor recreanten en woningen 

buitendijks daar, zijn om dezelfde redenen sterk af te raden. 

Delfzijl, grenzend aan een groot chemiepark (o.a. 

chloorproductie), waar voornamelijk buitenlandse investeerders 

hun domein hebben, heeft op 1 november 2006 te maken gehad, 

geheel onverwachts voor alle deskundigen, met de hoogste 

wateroploop sinds 1962. Het water stond slechts 75 cm 
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onder de hoogte van de compartimentdeuren en de nevenliggende 

beschermingswanden voor het dorp. De noodsituatie die ‘s nachts 

opdoemde is de bewoners ontgaan. De verantwoordelijken waren 

slechts met enkelen aanwezig en niet voorbereid hierop. Het water 

had zich reeds teruggetrokken toen mensen achter de 

compartimentdeuren weer naar hun werk gingen. Ook hier was 

het slechts windkracht 9 en geen springtij. De kade en brug 

werden overspoeld door de watermassa. 30 Meter dijk werd 

aangetast en verloor grote elementen houvast. Het water was 

onder de peklaag van de weg zichtbaar. Bij een uitzendbureau dat 

buitendijks lag, dreven de dossiers van de benedenverdieping in 

het water. Bij het restaurant daarnaast werden dagen later nog de 

dienbladen, die het pand uitgedreven waren, buiten terug 

gevonden. Het bureau van de waterpolitie was onbereikbaar door 

de overstroming, evenals de steiger voor de reddingsboten. De 

dorpskern van Delfzijl ligt grotendeels ver onder de hoogte van 

de compartimentdeuren. Vele woningen kennen geen tweede 

verdieping en er is geen terp aanwezig waar mensen op kunnen 

vluchten. De vluchtroute voor duizenden mensen vanuit het 

chemiepark is minimaal, daar er bij wateroverlast slechts één weg 

met moeite beschikbaar is. Er zijn geen overkoepelende 

risicoplannen klaar voor het gehele park en zeker niet op het 

gebied van wateroverstroming; niet bij de gemeente en niet bij de 

betrokken bedrijven. De aanwezigen op de nacht van 1 november 

hebben landelijk geen groot alarm geslagen om 

bevolkingsongerustheid te vermijden. Het risico dat dit geeft is 

dat er provinciaal en landelijk te weinig aandacht voor komt. 

Mijns inziens zijn er dijken tussen Delfzijl en het Chemiepark 

afslaggevoelig met alle risico s van dien. Een ander steeds 

urgenter wordend thema is de ondergrondse opslag van 

broeikasgassen CO2. 

Vooral in de noordelijke provincies is men dit voornemens te 

doen op locaties waar eerder boringen 
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plaatsvonden. Er zijn zelfs stemmen die opgaan om opslagplaats 

te worden voor broeikasgassen uit heel europa. Het effect hiervan 

is op de lange duur onvoldoende bekend. Mijn waarnemingen 

spreken er echter van dat, gezien de inconsistente bodemlagen, 

binnen 10 à 15 jaren de gassen zich 

opwaarts werken en de wortelgestellen van de levende vegetatie 

in de bodem gaan aantasten 

waardoor er een levenloze bodemmaterie ontstaat. De eerste 

rapporten hierover komen nu vrij in 

Texas. Zijn wij in staat voorbij onze economische belangen tijdig 

te erkennen dat er te weinig 

feitenkennis is om een dergelijk veelomvattend plan voor 

broeikasgasopslag te omarmen? 

Voor meer informatie, suggesties over hoe te handelen of het 

opvragen van het vlugschrift en 

bijbehorende nieuwsbrief in pdf-format: e-mail naar 

waterkering@xs4all.nl. Ook aanvullende 

(verifiëerbare) informatie van u is van harte welkom. 
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Wednesday, February 06, 2013 Kans op aardbevingen EN 

tsunami Nederland zeer onderschat...  

http://the-embassadorion.blogspot.nl/2013/02/kans-op-aardbevin

gen-en-tsunami.html 

 Met de vraag of het mogelijk is of dat er kans bestaat dat 

Nederland en regio binnen 20 jaar getroffen gaat worden door een 

tsunami kan niet worden ontkent dat deze kans zeer groot is. 

Door het smelten van de Noordelijke en Zuidelijke ijskappen en 

het verplaatsen hiervan komen lavastromen, luchtstromingen en 

oceaantromingen op andere leylijnen te lopen waardoor veel 

grotere kans bestaat dat oude vulkanen zoals Eifel en waddenzee 

weer tot leven gaan komen. 
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Door met name het smelten van de Noordelijke ijskap merkt men 

al grote veranderingen richting het veranderen van de 

stromingsgebieden, met name Nederland krijgt hiermee te maken 

omdat wij als land op de draaischijf liggen waar alles omheen zal 

draaien. 

De kans op tsunami vanuit Noord en of Zuid Westelijke richting 

wordt door wetenschap en seismologen ernstig onderschat, de 

kans dat een tsunami van slechts 40 tot 50 cm hoog grote schade 

en vele doden aan zal kunnen richten aan de Nederlandse 

kustgebieden wordt niet onwaarschijnlijk geacht omdat onze 

dijken en deltawerken niet gebouwd zijn op krachten als tsunami 

en grote overstromingen waarbij enorme natuurkracht teweeg zal 

komen. 

Een eventuele "roling over" zou desestreus kunnen zijn voor 

Nederland.Met name Nederland zou zich goed kunnen 

voorbereiden de impact van zo,n tsunami tegen te gaan, door goed 

bodem onderzoek te doen op Noordzee en het inklappen van olie 

en gasvelden hierbij mee te rekenen zou gekeken kunnen worden 

op welke lokaties kunstmatige eilanden groepen gecreerd kunnen 

worden om kustgebieden zoals Nederland Duitsland, Belgie en 

Denemarken te kunnen gaan beschermen. Doet men dit niet dan 

bestaat de kans zeer zeer groot dat over 20 jaar bewoners van 

Nederland zullen zeggen dat er niets is gedaan aan bescherming 

en dat enkel vanuit 1 dimensionaal denken een delta is 

opgebouwd.  

Men zou veel meer de waarden tegen elkaar op moeten wegen hoe 

groot kansen zijn dat olie en gaswin gebieden zorg zullen dragen 

voor meer aardbevingen welke andere ook aan kunnen steken met 

alle gevolgen van dien. 
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Er is reeds een groep mensen bezig de N.A.M aansprakelijk te 

gaan stellen voor schade en vooral aan niet eerlijk en correct 

voorlichten van mensen. N.A.M. Nederland is wel degelijk op de 

hoogte van vergrote kans op meer aardbevingen veroorzaakt door 

gas en of oliewinningen. 

Er zou veel beter gekeken moeten worden om de kustgebieden en 

binnenlanden veel beter te beschermen en bijvoorbeeld 

snelwegen verhoogd aan te gaan leggen op deltahoogte waardoor 

clusters ontstaan en bij sprake van grote rampen er slechts enkele 

clusters getroffen kunnen worden.  

Deze overstromingsclusters kunnen zorgdragen voor veiligheid 

van ruim 10 - 12 miljoen mensen die grotendeels in het Westland 

wonen Zuid West Nederland en Noord Nederland. door het 

bouwen van deze veiligheidsclusters kan een poging gewaagd 

worden mensen veiliger te stellen. door ophogen van snelwegen 

kunnen op zijn minst in HEEL midden Nederland veilige 

verhoogde vluchtroutes gecreerd worden. Bij het niet ophogen 

van snelwegen kan men op de overstromingskaart zien dat in 

geheel midden en grote delen West Nederland geen vluchtroute 

meer droog staat... 

( Overstromings clusters Nederland ) 

Bij verhogen van snelwegen door heel Nederland bestaat de kans 

van enorme schade nog steeds maar kan vel beter ingesprongen 

worden op natuurrampen en kans op tsunamie's welke dan als 

golfbrekers zullen  
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dienen. Ook door het omhoog leggen van snelwegen door heel 

Nederland kunnen mensen op zijn minst via "dijken en 

clusterringen naar veiligere oorden trekken tijdens calamiteiten.  

Ook voor onder andere waterschappen zou het veel makkelijker 

worden en veel veiliger werken zijn. Door clusterwijze te werken 

kan verkozen worden in tijden van calamiteit de cluster met zo 

min mogelijk bewoners vol te laten lopen met water. In afgelopen 

perioden wordt het steeds duidelijk dat niet altijd water gespuid 

kan worden op IJselmeer en Noordzee, daarom zouden de 

oplossingen ook binnenlands mogen worden opgezocht. 

 

( Bij overstromingen is gebleken dat dijken grotendeels droog 

blijven staan) 
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Als er nu een calamiteit plaatsvind staat binnen 5 minuten de 

gehele randstad stil en zijn de gevolgen niet te overzien. Zowel 

regeringsleden als vele mensen in de Westelijke regio in 

Nederland zouden als ratten in de val zitten en bij een eventuele 

tsunami met miljoenen tegelijk de dood ingejaagd kunnen 

worden. Nederland heeft een schitterend Deltaplan tot uitvoer 

gebracht de afgelopen 60 jaar NADAT er een gebeurtenis 

plaatsvond die hier aanstalte toe gaf, moet het nu weer gebeuren 

voordat regeringsleden willen luisteren of zijn we dit keer de 

natuur een stapje voor en nemen we maatregelen en stellen we een 

BINNEN en buiten deltaplan op... wat zich concentreert op 

clusters en Noordzee gebied... 

 

Men heeft mij langer stapelgek verklaard en alles naar mijn hoofd 

gegooid de afgelopen jaren, maar ook zoals ik toen al aangaf over 

het wingebied Eems wordt schade alleen maar groter en zijn 

gemeentelijke instanties en overheids instanties puur op geld uit 

over de rug van burgers. den haag vergeet echter een heel groot 

iets dan bij kans van tsunami of rampen deze stedelijke regio als 

een van de eerste weggevaagd zal kunnen worden omdat bij 

tsunami kans op de oceaan een grote hekgolf kan ontstaan om 

Engeland en Schotland heen welke ter hoogte van Den Haag 

Nederland in zal kunnen razen. 
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Doemscenario of puur keihard feit... 

10 jaar geleden dacht men ook dat ik gek was, nu wordt bevoking 

Nederland eindelijk wakker en ziet in dat schade door gas en of 

oliewinning wel degelijk plaatsvind en dat men over ruggen van 

burgers enorme bakken met geld verdiend zonder de risico's 

hiervan serieus te nemen.. 

We zullen zien.. of regering van Nederland alleen kan sukkelen 

of eens daadwerkelijk stappen gaat ondernemen wat 

WERKELIJK gaande is.. mijnheer Rutte een advies.. neem geen 

risico voor ruim 16 miljoen mensen.. een van de meest 

dichtsbevolkte gebieden aan de kust is Nederland.... Stel op zijn 

minst uw bevolking veilig... Nederlanders zijn mensen met 

daadkracht en laten zich niet kisten, we hebben wereldzeen 

bevaren door grote stormen heen en hebben mensen wereldwijd 

bruggen leren bouwen elkaar te bereiken.  

Maar gekeken naar veiligheid op diepere en hoger dimensionale 

schaal is niet gekeken... 

Vriendelijke groet, 

Rene van den Brink  
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708-02-2013 een megabrokstuk astroïde kan de aarde raken, dat 

een 2.4 miljoen-ton explosie kan veroorzaken en 750 vierkante 

mijlen beschadigen.   

    

CAPE CANAVERAL, Fla. (AP) — A 150-foot-wide asteroid 

will come remarkably close to Earth next week, even closer 

than high-flying communication and weather satellites. It will be 

the nearest known flyby for an object of this size. 

But don't worry. Scientists promise the megarock will be at least 

17,100 miles away when it zips past next Friday. 
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"No Earth impact is possible," Donald Yeomans, manager of 

NASA's Near-Earth Object program at Jet Propulsion Laboratory 

in Pasadena, Calif., said Thursday. 

Even the chance of an asteroid-satellite run-in is extremely 

remote, Yeomans and other scientists noted. A few hundred 

satellites orbit at 22,300 miles, higher than the asteroid's path, 

although operators are being warned about the incoming object 

for tracking purposes. 

Wanneer een dergelijk brokstuk in de Noordzee terecht zou 

komen, dan is de ramp niet te overzien! In Siberië is in 1908 wel 

een dergelijk brokstuk neergevallen, nabij de Tunguska rivier. Er 

is nieuw bewijs gevonden dat het tijdperk van de dino’s geëindigd 

is door een dergelijke inslag. Zie: 

The idea that a cosmic impact ended the age of dinosaurs in what 

is now Mexico now has fresh new support, researchers say. 

The most recent and most familiar mass extinction is the one that 

finished the reign of the dinosaurs — the end-Cretaceous or 

Cretaceous-Tertiary extinction event, often known as K-T. The 

only survivors among the dinosaurs are the birds. 

Currently, the main suspect behind this catastrophe is a cosmic 

impact from an asteroid or comet, an idea first proposed by 

physicist Luis Alvarez and his son geologist Walter Alvarez. 

Scientists later found that signs of this collision seemed evident 

near the town of Chicxulub (CHEEK-sheh-loob) in Mexico in the 

form of a gargantuan crater more than 110 miles (180 kilometers) 

wide. The explosion, likely caused by an object about 6 miles (10 

km) across, would have released as much energy as 100 trillion 

tons of TNT, more than a billion times more than the atom bombs 

that destroyed Hiroshima and Nagasaki. 
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  Opinie „Nederland onvoldoende voorbereid op 

dijkdoorbraak” 

06-02-2013 19:26 | gewijzigd 07-02-2013 07:01 | drs. Vincent 

Erdin | 0  

Nederland is onvoldoende voorbereid op een dijkdoorbraak, stelt 

drs. Vincent Erdin. 

Op 31 januari luidde de stelling op de site van het Reformatorisch 

Dagblad als volgt: „Herdenking van de ramp in 1953 is niet meer 

nodig. Nederland is veilig achter de dijken.” Ten minste 96 

procent van de stemmers was het niet eens met de stelling. Zij 

hebben volkomen gelijk. Nederland is allerminst veilig achter de 

dijken. 

Vanaf 1982 is de overheid al bezig om de risico’s in kaart te 

brengen. Nu bekend is dat er overal zwakke schakels in de 

zeedijken zitten, wordt het onderzoek opgeschort. Tot dusver was 
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het gebruikelijk om iedere zes jaar een overzicht te geven van de 

stand van zaken. Nu wordt dat eens in de twaalf jaar en niet eerder 

dan 2024. Struisvogelpolitiek ten top, temeer als je weet dat 

sommige dijken niet in orde zijn. 

De minister van Infrastructuur deed op 24 januari in de 

Volkskrant een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde dat de burger 

moet nadenken over de vraag: Wat zou ik doen als er zich een 

calamiteit zou voordoen? Dit is de omgekeerde gang van zaken. 

De vraag moet niet zijn wat de burger doet, maar wat de burger 

van de overheid mag verwachten als er een dijkvak doorbreekt. 

In Nederland kennen we zeedijken en rivierdijken. Niemand weet 

hoe veilig de dijken echt zijn. Vrijwel iedereen kijkt altijd als 

eerste naar de zeedijken. Toch is het gevaar langs de grote rivieren 

veel groter. Als er massa’s water vanuit Zwitserland en Duitsland 

in hoog tempo naar Nederland stromen is het maar zeer de vraag 

of incidenten zoals in 1995 en 1998 zich niet weer opnieuw voor 

kunnen doen. Ook de Maas als regenrivier geeft nog steeds blijk 

van een eigenzinnig bestaan. Nog niet zolang geleden stond 

Gulpen ineens voor een deel blank. 

In 2003 gleed een veendijk bij Wilnis weg. Dijken kunnen op 

verschillende manieren bezwijken, zo was bekend, toch werd er 

in de praktijk nooit rekening mee gehouden dat een veendijk over 

enkele tientallen meters kon verschuiven. 

En vorig jaar januari was er ineens een crisissituatie in het 

Groningse Woltersum. Zo’n 800 mensen moesten het gebied 

tijdelijk verlaten. In Friesland stonden in diezelfde tijd ook enkele 

gebieden blank, evacuatie was niet nodig maar meer ruimte voor 

water was niet beschikbaar. Hoeveel nieuwe retentiegebieden 

moet je gaan zoeken om de overlast voor te zijn?  
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De Deltawerken zijn aangelegd tussen 1966 en 2011, het laatste 

stukje was de kering in de zeedijk bij Harlingen-Haven. Maar met 

het aanleggen van dijken op Delta-niveau alleen zijn we er niet. 

Over de totale afstand is de zwakste schakel wel bepalend voor 

wat er kan gebeuren en waar het mis kan gaan. Wie nu de kaart 

van Nederland bekijkt, ziet dat er tal van rode en dus onveilige 

gedeelten in de zeekerende dijken zitten. 

In 1953 ging het niet op één plaats mis maar op tal van plaatsen. 

Dat zou voldoende moeten zijn om in de komende jaren zeer alert 

te zijn en ervoor te zorgen dat alle rode stukken –onder meer langs 

de kust van Friesland– aangepakt worden en op de kleur groen 

(veilig) worden gebracht. 

Los van de veiligheid van de dijk is er bij een calamiteit volstrekt 

geen duidelijkheid over de feitelijke bedreiging van een gebied. 

Wat is de omvang van het bedreigde gebied, hoe snel stroomt het 

water naar binnen en hoe hoog komt het water te staan? Hoeveel 

tijd hebben inwoners om iets te doen? Vragen waar maar weinig 

mensen een antwoord op kunnen geven. 

Verder blijft het volstrekt onvoorspelbaar hoe inwoners van een 

door water bedreigd gebied zullen reageren. Slaat iedereen 

massaal op de vlucht, en zo ja: hoe? Gaan duizenden auto’s de 

wegen blokkeren, gaan inwoners naar een hoger gelegen punt (in 

huis) en wat nemen zij mee, het noodpakket? Waar moeten 

hulpverleningsdiensten rekening mee houden? 

In Zeeland is bovendien nauwelijks een vluchtroute beschikbaar; 

de A58 ligt op een diep gelegen punt in de provincie van oost naar 

west en zal als eerste onbruikbaar zijn voor massale 

verkeersstromen. Alle gebieden in Zeeland zijn dan afhankelijk 

van het provinciale en lokale wegennet. Een verplaatsing van 

3000 mensen vereist al de nodige creativiteit om de stroom niet 
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pijnlijk vast te laten lopen, laat staan als tienduizenden mensen 

halsoverkop vluchten. 

Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel. Er moet de 

rijksoverheid veel aan gelegen liggen om alles in het werk te 

stellen om een hogere veiligheid te garanderen dan nu het geval 

is. De minister van Infrastructuur heeft gelijk: iedereen moet 

nadenken over de vraag wat hij of zij kan doen in geval van een 

noodsituatie. Toch zou de rijksoverheid de eerste moeten zijn die 

daadwerkelijk de handen uit de mouwen steekt. Of zal het besef 

van urgentie pas doordringen als bijvoorbeeld de luchthaven 

Schiphol drie maanden onder de waterspiegel ligt? 

De auteur heeft onderzoek gedaan naar de bemaling van 

Nederland. Hij was tussen 1985 en 2008 politiek actief in Alphen 

aan den Rijn en Zuidhorn.  

Leuk is anders, het Kabinet heeft geen geld voor dijken 

Open brief aan de Nederlandse regering, (bcc enkele 

belanghebbende medelanders) 

Steeds dringender rijst bij mij en een groeiend aantal medelanders 

de vraag of er met jullie nog te praten valt zonder verstikt te raken 

in procedurele kwesties. Jullie zeggen mij te vertegenwoordigen 

zonder te laten blijken dat jullie de moeite neemt naar me te 

luisteren. Ik ben trouwens niet de enige dit zo ervaart. Ik doe jullie 

wellicht tekort door jullie over en kam te scheren, maar zolang 

jullie, al is het wellicht tegen heug en meug, meewerken aan een 

door verkeerd begrepen economische motieven ingegeven vorm 

van zelfvernietiging beschouw ik jullie als medeplichtig in het 

theaterstuk op de onderstaande afbeelding. Ik zal dit zo blijven 

zien zolang de huidige regering de kans krijgt de huidige 

economische politiek door te voeren. 
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Onderstaand wereldbeeld toont de economische werkelijkheid die 

ons gevangen houdt. Geen verheffend wereldbeeld, maar een dat 

steeds meer mensen delen. Als ik naar het plaatje kijk betrap ik 

mezelf op gemengde gevoelens. Beurtelings verontwaardigd, 

verdrietig en onmachtig. Verontwaardiging omdat het meest 

wezenlijke nog buiten het plaatje valt: Het feit dat moeder aarde, 

draagster van ons leven, door deze werkelijkheid verkracht wordt. 

Verdriet omdat 99% van ons dreigt te vervallen in apathie, 

machteloze ongenoegens (korte lontjes, uit de hand gelopen 

“feestjes” zoals in Haren) en zinloos geweld omdat ze niet in staat 

zijn de werkelijke redenen voor hun situatie te onderkennen of te 

voorkomen. Zelf betrap ik me de laatste tijd bijvoorbeeld op een 

door onmacht gevoed cynisme dat zelfs mijn persoonlijke 

vriendschappen dreigt te vergiftigen. 

Zolang dit wereldbeeld – en daarmee onze opvatting over 

economie – niet verandert zullen we niet in staat zijn enkele 

wezenlijke problemen waar we mee geconfronteerd worden op te 

lossen. Feit is dat we in dit land merendeels onder de zeespiegel 

wonen en werken en onze nationale identiteit ontlenen aan het feit 

dat we er trots op zijn op dit mogelijk gemaakt te hebben door 

doeltreffend samen te werken. Als regering ontlenen jullie je 

gezag ook aan deze aanname. Jullie dienen namelijk als het goed 

is dit gezamenlijk belang. 

Sinds ruim een maand ben ik tot de conclusie gekomen dat het 

heersende gevoel dat de overheid het probleem van 

overstromingsgevaar in dit land prima geregeld heeft en dat de 

maatregelen die sinds de watersnoodramp van 1953 getroffen zijn 

ons vrijwaren van direct gevaar en voor overstroming wellicht op 

valse premissen berusten. Reden genoeg om een om me heen te 

kijken en te onderzoeken of het bij de media en bij de overheid 

geschetste beeld van ons meesterschap over het water wel klopt. 

Ik stuitte daarbij op een uitspraak van volksvertegenwoordiger 
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Arie Slob, die het probleem van onze dijkveiligheid in 2010 de 2e 

Kamer aankaartte: Leuk is anders, concludeerde hij, het Kabinet 

heeft geen geld voor dijken.  Indertijd werd het kabinet door de 

heer Verlinden voorgerekend dat er wel geld was, onder meer in 

de pensioenfondsen, maar dat dat bewust een andere bestemming 

kreeg. Omdat dit nog steeds geldt hebben wij een brief uit 2010 

over dit onderwerp gepubliceerd op 

http://www.dijkveiligheid.nl/2013/02/10/leuk-is-anders-kabinet-

heeft-geen-geld-voor-dijken/. Momenteel dreigt er ook nog eens 

acuut gevaar doordat in Groningen de dijken kunnen breken door 

aardbevingsrisico. Iemand stuurde ons daarover de volgende 

verhelderende prent. 

 

We hebben inmiddels een Burgercomite Dijkveiligheid opgericht 

om te kijken wat aan deze situatie met behulp van burgerkracht te 



 Nederland Rampenplan           No.678 

 

57 

 

verhelpen valt. We produceren daarover een film. Een 

voorfilmpje vinden jullie op www.dijkveilgheid.nl. 

Op deze website kunnen jullie ook eerdere brieven nalezen die ik 

eerder aan jullie en aan andere belanghebbenden zond. Het zou 

natuurlijk beter zijn als jullie met ons meedachten en maatregelen 

namen om in elk geval het macroeconimische aspect van het 

verhaal ter discussie te stellen. Ik stel daarom voor dat enkelen 

van jullie voor onze camera in discussie gaan met wat mensen die 

aan willen geven hoe we ons van de dictatuur van het vigerende 

banksysteem kunnen bevrijden. Gewoon via internet, zonder 

bloedvergieten, roofovervallen, hacking of bommen. Nogmaals, 

bekijk de volgende links even en laat ons weten wie van jullie de 

discussie hierover met ons en de mensen achter de onderstaande 

links voor onze camera aandurft. 

http://www.nujij.nl/politiek/de-democratische-revolutie-van-ijsla

nd-burgers.20540190.lynkxhttp://www.wsandb.co.uk/wsb/news/

2226028/bristol-mayor-to-be-paid-in-local-currency 

http://www.strohalm.nl/ 

http://www.cmn-lcc-capital.com/economisch-herrijzen-1.html 

https://www.facebook.com/eenwereldzondergeld 

http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictat

or.htm 

http://www.dijkveiligheid.nl/2013/02/05/vlugschrift-waarom-het

-deltaplan-niet-af-is/  

http://haaksezeedijk.1holland.eu/ 
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Dit is een open aanbod en blijft geldig, ook al bezinnen we ons 

oplossingen die we ondanks jullie kunnen realiseren. Zolang jullie 

blijkr geven van dovemansoren zullen we wel moeten. 

Mede namens enkele 

medelanders die evenals ik ten 

prooi zijn aan bovenbeschreven 

gemengde gevoelens 

Theo Lalleman. 

Om moed te verzamelen voor 

deze actie heb ik binnen mijn 

familiegeschiedenis een 

precedent en een inspiratiebron 

gevonden. Ik hoop hem met dit 

bericht recht te doen. 

 http://www.iisg.nl/bwsa/bios/lalleman.html. 

Anton Johansson (1858 - 1909) 

Onderstaand stond op www.boinnk.nl 

De Noorse visser Johansson voorzag de ondergang van de Titanic, 

die op zijn eerste vaart op 14 april 1912 met een ijsberg in 

aanvaring kwam en met 1517 mensen zonk. Ook andere 

voorspellingen van hem, zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog 

kwamen min of meer uit. Over de eindtijd zegt hij het volgende;  

"Over de Noordzeestaten lag duisternis. Geen ster was te zien en 

vanuit de zee waaide een sterke wind. In de bergen van 

Noorwegen was nog geen sneeuw gevallen. In de geest werd ik 
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verplaatst in de omgeving van Trontheim. Ik stond aan het strand 

en keek uit over de zee. Plotseling begon de bodem te beven. De 

huizen in de stad trilden als espenbladeren. Enige hoge houten 

bouwwerken aan de kust stortten ineen. Gelijktijdig kwam vanuit 

de zee een verschrikkelijk gebulder en een geweldige vloedgolf 

naderde met hoge snelheid de kust en stuwde zich optegen de 

rotswanden. In de vlakke gebieden rolde deze vloedgolf ver het 

land in, overspoelde grote delen van Trontheim en richtte 

aanzienlijke schade aan. Grote pakhuizen en 

voorraadmagazijnen stortten ineen en werden in zee gespoeld. De 

overstroming strekte zich uit over de gehele kust van Noorwegen, 

vanaf het zuiden tot aan de buurt van Bodö. Ik vernam de namen 

van meerdere daar liggende steden... Noord-Europa zal 

gedurende één nacht zijn aanzien veranderen. Grote gebieden van 

Nederland, België en de Duitse Noordzeekust zullen door de vloed 

van de zee worden bedekt. Ook de Deense west- en noordkust 

zullen door eenzelfde noodlot worden getroffen. Beangstigend 

getroffen worden de steden, die in het bereik van de vloedgolf 

liggen. Londen zal geheel in zee verzinken. De haven en pieren 

van Hamburg zullen de aanblik geven van een totale verwoesting, 

als was zij het doel van een bomaanval geweest. Evenzo zal de 

stormvloed in de steden aan de Franse kust woeden. Hard 

getroffen zullen worden: Rouan, Le Havre en Boulogne. Ik werd 

ook in de geest naar de Stille Oceaan en wel in de omgeving van 

het Panamakanaal geleid, waar vandaan de orkaan begon. 

Vanuit deze omgeving trok de orkaan in noord-noord-oostelijke 

richting over het Noord-Amerikaans continent. In de Staten aan 

de kust met haar miljoenen inwoners, steden, plantages, havens 

en dergelijke grote projecten raasde de orkaan met een zo groot 

geweld, dat grote gebieden volledig verwoest en met de 

aardbodem gelijk werden gemaakt". 

Deze voorspelling doet denken aan Lukas 21:25-26: "Er zullen 

tekenen komen aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen 
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volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de 

onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in 

spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse 

heerscharen zullen in verwarring geraken."  

De ramp over de Noordzeelanden is die vreemd? Nee dat 

veroorzaakt de mens zelf door o.a. gasboringen Nederland in de 

Waddenzee en Noordzee en Atlantische Oceaan bij Noorwegen. 

In Groningen veroorzaken gasboringen al aardbevingen welke 

kunnen oplopen tot 4 en 5 of wellicht nog hoger op de schaal van 

richter. Deskundigen hebben in 2011 zelfs gezegd dat Nederland 

zelfs door een aardbeving van magnitude 7 kan worden getroffen. 

Als een aardplaat de andere in beweging zet dan kan dat vroeg of 

laat het sneeuw baleffect tot gevolg hebben zoals boven 

beschreven is, de aardschollen worden getriggerd.  

Mocht er een Electro Magnetische Puls plaatsvinden wat dan te 

denken van de Deltawerken de schuiven daarvan en de 

stormvloedkering .Het is al bekend dat bij scheveningen de dijken 

zwak zijn.  Bij een Emp Zijn genoemde werken niet meer te 

bedienen omdat er stroomuitval is.  

Zoeken naar deugdelijke oplossingen 

Door enkele zakenlui wordt een plan uitgewerkt dat men 

binnenkort geraliseerd wil zien, wat de naam ‘Blueseed’ draagt. 

De grote financier hiervan is de Nederlander Peter Thiel, de 

oprichter van PayPal.  Men werkt aan een plan voor een drijvende 

stad op de oceaan, waarin startende ondernemers zich kunnen 

vestigen, zodat zij de strenge Amerikaanse wetten kunnen 

omzeilen om zich met hun bedrijf in Amerika te kunnen vestigen. 

het project moet ongeveer 12 km uit de kust van Californie komen 

te liggen, dicht bij Silicon Valley. 
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Wij zouden in Nederland ook meerdere van deze ‘drijvende 

steden’ kunnen bouwen in laaggelegen drukbevolkte gebieden. 

Dit kan redelijke overlevingskansen bieden wanneer er 

onverhoopt een watersnoodramp zou plaatsgrijpen. De ‘drijvende 

steden’ hoeven vooralsnog niet te drijven, maar zouden op het 

vlakke lang gebouwd kunnen worden. Ook een mogelijkheid is 

om deze ‘drijvende steden’ in de vele plassen te realiseren.  Deze 

‘drijvende steden’ kunnen op grote betonnen pontons worden 

gebouwd, zoals het voorbeeld van het drijvende museum in IJburg 

bij Amsterdam.  Bij een eventuele vloed zal het ponton vanzelf 

gaan stijden. Veranderingen aan de vaste grond zijn wel vereist, 

want indien een dergelijk gevaarte op drift geraakt, kan dat grote 

schade aanrichten.  

Wij zouden ook in de havens van Rotterdam, Amsterdam en 

Botlek grote cruisschepen kunnen neerleggen.  Of een soort grote 

olieplatforms bouwen in polders en nabij grote steden.  

Om het fileprobleem op te lossen is al vaker gesproken over 

dubbeldekse wegen. Daarmee zouden wij twee vliegen in één klap 

kunnen slaan. De bovenbouwwegen zouden voor luxe wagens 

kunnen worden aangelegd, waarop in tijd van nood een deel van 

de bevolking een watersnoodramp kan overleven. Tevens dienen 

zulke boven-wegen als vluchtwegen. Men rijdt dan al gauw een 

meter of 4 tot 5 boven de normale autoweg. 
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