
Ondernemers denken na over innovatie waterveiligheid in A5H  

Serious Gaming inzetten om te trainen wat het betekent om een  shelter, een vluchtlocatie bij 

overstroming goed te laten functioneren. Of nagaan wat de toegevoegde waarde kan zijn van een 

Blue Label voor ondernemers.  Zomaar twee resultaten van de vierde Innovatietafel waarin 

ondernemers op 13 mei jongstleden hebben nagedacht over aspecten van waterveiligheid in de 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  

De effecten van een overstroming in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben grote gevolgen 

voor het gebied, zoals blijkt uit bijgaand kaartje.  

 

Daarom spannen overheden zich gezamenlijk in om inwoners en bedrijven droge voeten te laten 

houden.  Om beter gebruik te maken van de aanwezige kennis van ondernemers in het gebied, 

hebben de Provincie Zuid Holland, Waterschap Rivierenland,  de Gebiedsraad van de zeven 

gemeenten in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en, de gemeente West Betuwe  de afgelopen tijd 

Innovatie tafels met ondernemers uit het gebied georganiseerd.  De vierde Innovatietafel op 13 mei 

jongstleden stond in het teken van het waterveiligheidskeurmerk Blue Label en het inrichten en 

functioneren van vluchtlocaties in het gebied ofwel shelters.  

 

Blue Label 

Blue Label is een keurmerk dat aangeeft  hoe het staat met de veiligheid van een gebouw bij 

wateroverlast. Dat zou  kunnen worden uitgebreid naar veiligheid bij een overstroming. Uit de 

verdiepingsdiscussie bleek dat het keurmerk nog veel vragen oproept. Zo  is een nadere verdieping 

nodig om de  toegevoegde waarde  van een Blue Label voor ondernemers beter in beeld te brengen. 

Ondernemers zien nu vooral een rol weggelegd voor de overheid om te komen met een 

overkoepelende aanpak voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.  Als er meer duidelijk is, zien 

ondernemers kansen en mogelijkheden om te investeren en gebouwen te laten voldoen aan het 

keurmerk. Zo werd gedacht aan tijdelijke waterkeringen die worden ingezet bij hoogwater of 

veestallen die gaan drijven als het waterpeil stijgt. 

 



Shelters 

De toegevoegde waarde van shelters staat of valt met de geschikte locatiekeuze, zo bleek bij de 

verdiepingsdiscussie. De randen van het gebied lenen zich hier het beste voor vanwege de hoogte. 

Dat geldt vooral voor de oevers van de rivieren, waar al een haven is. Een goede plek dus om mensen 

in een vroege  fase te evacueren en van daaruit per schip verder te vervoeren. Om te bepalen over 

welke basisvoorzieningen een shelter moet beschikken wordt geadviseerd door de ondernemers om 

gebruik te maken van de beschikbare kennis van vluchtelingenkampen. Zeker omdat shelters primair 

bedoeld zijn voor kwetsbare groepen is het van belang na te denken over medicatie. Omdat die voor 

iedereen verschillend is, vinden ondernemers het handig dat mensen hun eigen medicatie 

meenemen. Ook goede communicatievoorzieningen zoals WIFI zijn anno 2019 primaire 

levensbehoeften. 

Ondernemers in het gebied kunnen een bijdrage leveren in de logistiek, het vervoer van mensen, 

maar bijvoorbeeld ook het transport van een noodvoorraad drinkwater of de inzet van 

batterijcontainers (die vol zitten met zonne-energie die over is). Bij die transportmiddelen moet je 

ook denken aan alle agrarische  voertuigen die er zijn in het gebied. Ook zien ondernemers zoals 

aangegeven veel in serious gaming.  

 

Resultaat 

De vierde Innovatietafel heeft opnieuw de toegevoegde waarde laten zien om ondernemers intensief 

te betrekken bij waterveiligheidsvraagstukken, aldus de bestuurders van de Gebiedsraad. De andere 

kijk met de ondernemersbril en de kennis van de (soms weerbarstige) praktijk biedt  waardevolle 

input  bij het werk aan de waterveiligheid in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 


