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Overstromingen leiden jaarlijks tot ontwrichting van de maatschappij en tot schade aan de economie. 

Zonder investeringen in adaptatiemaatregelen, gestoeld op wetenschappelijke risicoprojecties, zullen de 

gevolgen van overstromingen toenemen. Voor het maken van accurate risicoprojecties is het daarbij van 

groot belang om vast te stellen hoe adaptatiemaatregelen het risico reduceren, hoeveel risico er over 

blijft nadat de adaptiemaatregelen genomen zijn, en hoeveel adaptatie er daadwerkelijk plaats zal 

vinden. Huidige overstromingsrisico modellen zijn vaak niet toegerust om deze laatste vraag te 

beantwoorden, omdat zij uitgaan van statische adaptatie, waarbij bijvoorbeeld de bescherming geboden 

door overheden gelijk blijft in de toekomst. Daarnaast wordt het adaptieve gedrag van huishoudens 

vaak niet meegenomen in risicoprojecties, ondanks dat deze een significante risicoreductie kunnen 

halen door het nemen van adaptiemaatregelen. Dit proefschrift onderzoekt hoe agent-based modellen 

gebruikt kunnen worden om het dynamische adaptatie gedrag van huishoudens, overheden, en 

verzekeraars te integreren met overstromingsrisico-modellen, op kleine en grote schaal. Met deze 

methode laat dit proefschrift zien hoe overstromingsrisico en adaptatiegedrag zich zou kunnen 

ontwikkelen in de toekomst en hoe beleid gericht kan worden op het sturen van optimaal adaptief 

gedrag. Daarnaast wordt het overgebleven risico, dat gedekt kan worden door risico-transfer 

mechanismen, gekwantificeerd. De resultaten in dit proefschrift benadrukken het belang van het 

integreren van gedragsmodellen uit de sociale wetenschappen met kwantitatieve risico modellen uit de 

natuurwetenschappen.  

 


