Op deze meterkastkaart vindt u de
belangrijkste informatie over wat u
kunt doen als de gemeente waarschuwt
voor hoogwater. Bewaar de kaart op
een voor u zichtbare en praktische plek.
U heeft dan alle informatie bij de hand
als dat nodig is.

Wanneer wateroverlast?
U ontvangt een e-mail met informatie
vanaf een verwachte waterstand van 1,80
meter boven NAP. De waarschuwingen
via deze mailservice bereiken u het snelst.
Aanmelden kan op www.dordrecht.nl/
hoogwater.
De hoogte van de straat
voor mijn pand is

(De hoogtes geven een globale indicatie van het terrein en kunnen plaatselijk afwijken)

Hoogwater
in Dordrecht

De gemiddelde hoogte van de kades in de
binnenstad staan aangegeven op de kaart
hieronder. Het is goed om te weten wanneer
uw pand kans heeft op wateroverlast. Dit
hangt af van de geschatte hoogte. Die vindt
u in de jaarlijkse hoogwaterbrief van de
gemeente. Hieronder kunt u de hoogte van
uw pand invullen.
meter
boven NAP.

Wat te doen bij een waterstand
van 2,30 meter boven NAP
• Zandzakken of vloedschotten plaatsen
voor deuren en lage (kelder)ramen.
• Waardevolle spullen uit de kelder
verplaatsen en indien nodig weghalen
van de begane grond.
• Schakel de stroom uit van lage
stopcontacten in het geval dat u toch
water in uw pand verwacht.
• Parkeer uw auto niet in het gebied waar
water op de kades kan komen.
• Kijk of u buren of buurtbewoners kunt
helpen met voorzorgsmaatregelen.
• Blijf op de hoogte van de situatie via:
www.dordrecht.nl
gemeentedordrecht
@gemdordrecht

Water in huis wat nu?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het
bij uitzonderlijk hoogwater voorkomen dat
er toch water in uw pand of kelder staat.
Als u dat er zelf niet uit kunt krijgen, dan
kunt u dat melden bij de brandweer. Na de
laatste hoogwaterpiek komen zij uw situatie
bekijken en als het nodig is uw pand of
kelder leegpompen. Pas als de waterstand
blijvend is gedaald, is leegpompen zinvol.

Meer weten?
Op www.dordrecht.nl/hoogwater staat
veel informatie over hoogwater in
Dordrecht. Bijvoorbeeld een indicatie van
waar het water kan komen en een link
naar de waterstanden op de website van
Rijkswaterstaat.

Hoe kom ik aan zandzakken?
De gemeente biedt kosteloos zandzakken
aan op de volgende locaties:
• Hoek Boomstraat/Taankade
• Hoek Roobrug/Nieuwe Haven
• Hoek Leuvebrug/Voorstraat
• Kerkeplaat 3 (het opslagterrein van de
gemeente).
Legitimatie en recent poststuk verplicht
Let op: een zandzak weegt ongeveer 10
kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand
te beschermen. Stem vervoer hierop af.
Een instructiefilm over het goed neerleggen
van zandzakken vindt u op
www.dordrecht.nl/hoogwater.

Rampenzender
Bij uitzonderlijke hoge waterstanden is
RTV Rijnmond rampenzender.
• Televisie
• Teletekstpagina’s 101 en 112
• www.rijnmond.nl
• 96,1FM op de kabel en 93,4FM in de
ether.
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