Maatregelen tegen natte voeten op de kade
hulpdiensten hopen dat bewoners
hier rekening mee houden.
Voorbereidingen

Op het Noordereiland wordt met borden
gewaarschuwd voor hoog water.
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ROTTERDAM
Het water klotst tegen de kade rond
het Noordereiland. Bewoonster
Marionne de Boer (66) loopt langs
en kijkt nog eens naar het water.
,,Heel vroeger kwam het water er
hier ver overheen. Ik weet nog heel
goed dat we hier met kaplaarzen
liepen. Het stond helemaal blank.
Maar de kades zijn nu verhoogd en
dat zorgt nu voor minder
problemen. De afgelopen jaren
hebben we weinig tot niets
gemerkt.''

Ook al is nu nog onbekend hoe
hoog het water dit jaar komt, toch
worden al de nodige
voorbereidingen getroffen. Op de
lage gedeelten van het eiland staan
waarschuwingsborden die
aangeven dat hoog water opkomst
is. Een waterstand van 2.60 boven
NAP levert in Rotterdam geen
noemenswaardige problemen op.
Pas boven 2.80 meter lopen kades
op het Noordereiland onder. De
lager gelegen kades op het eiland
worden dan afgezet. Dat geldt ook
voor de lagere kades langs de
Maasboulevard onder de
Willemsbrug en in de Esch.

De bewoners van dit gebied
worden altijd per brief op de hoogte
gehouden en tijdig geïnformeerd.
Jackie (45), die al jaren in het
gebied woont, weet nog heel goed
hoe de mensen moesten handelen.
,,Bewoners met kelders werden als
eerste geïnformeerd. Op de hoek
van de Maaskade kunnen ze
zandzakken halen en dan voor hun
deur zetten." Het is geen verrassing
dat er vooraf maatregelen
genomen moeten worden. In het
verleden zette de politie de buurt af
en pompte de brandweer de
kelders leeg.
Voorlopig zijn de bewoners nog niet
bang. Iedereen zet zijn auto nog
gewoon op de kade en pas als het
water echt hoog staat, parkeert
iedereen zijn auto er een eind
verderop. In het verleden
parkeerden sommige bewoners
nog wel eens in het midden van de
straat. Met als nadeel dat, als het
gevaar was geweken, de auto's
nog steeds in de weg stonden. Dit
zorgde voor veel hinder en de
© AD

woensdag 03 januari 2018

Pagina 7 (1)

